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Засновник — Союз працівників сфери безпеки
СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК ПРИСВЯЧЕНИЙ ХХІІІ ВІДКРИТОМУ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З БАГАТОБОРСТВА ТІЛООХОРОНЦІВ

ВІТАННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«СОЮЗ ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ БЕЗПЕКИ»

Шановні учасники та організатори Чемпіонату!
Дорогі друзі та колеги сфери безпеки!
Прийміть щирі вітання від великого
колективу громадської організації «Союз
працівників сфери безпеки», яка об’єднує
більше п’ятдесяти охоронних приватних
підприємств в різних регіонах України, з нагоди проведення ХХІІІ відкритого Чемпіонату України з багатоборства тілоохоронців!

Ці змагання найкращих, найпрофесійніших та найвитриваліших протягом трьох
діб будуть проводитись відповідно до календарного плану Міністерства молоді і
спорту України та за підтримки Управління
державної охорони України, Департаменту поліції охорони України, ФСТ «Динамо»
України з 22 по 26 травня 2020 року на Черкаській землі.
Кожен навик, кожне вміння, кожна професійна якість потребують вдосконалення.
Найкращий спосіб і мотивація — це постійна конкуренція, бажання стати першим,
стати кращим. У вашій професії це вкрай
важливо, бо помилка, програш, невпевненість можуть коштувати життя. Саме
тому професійні змагання — це відмінна
можливість довести собі і колегам по цеху,
хто найкращий, у кого треба вчитися, що
потрібно змінити, скорегувати, підтягнути.

Змагання сприятимуть підвищенню рівня підготовки тілоохоронців, практичних
знань, обміну досвідом проведення охоронних заходів. Під час змагань планується
круглий стіл за темою «Організація і проведення охоронних і антитерористичних
заходів у сучасних умовах» за участі представників європейських держав.
Цей важливий міжнародний захід сприятиме зміцненню взаємодії між правоохоронними органами у боротьбі із злочинністю, а також розвитку службово-прикладних
видів спорту в Україні та за кордоном.
Свого часу, ми разом з колегами по цеху,
успішно внесли зміни до державного професійного стандарту підготовки охоронників, зменшивши час підготовки і кількість
розрядів. Але професійного стандарту на
підготовку охоронців на сьогодні немає, та
й стандарт на підготовку охоронників сьогодні застаріває. Попереду багато роботи.

Колектив громадської організації «Союз
працівників сфери безпеки» завжди підтримує проведення змагань з багатоборства
тілоохоронців. Місія нашої громадської
організації — об’єднати малі і середні організації, щоб разом їх голоси стали одним
сильним голосом до якого стануть прислухатися і поважати, через успіх організації —
до процвітання кожного з нас, як завжди
залишається актуальною.
Професія тілоохоронця — це концентрація мужности, сили й високої самоорганізації. Це постійний ризик, невтомна
пильність та безкомпромісна відданість
службовому обов’язку.
Нехай переможе найсильніший!!!
З повагою, Голова правління
ГО «Союз працівників сфери безпеки»
Володимир Косенко

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР ХХІІІ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З БАГАТОБОРСТВА ТІЛОХОРОНЦІВ

ПРАГНЕШ БІЛЬШОГО — СТАВАЙ КРАЩИМ
У СВОЇЙ ПРОФЕСІЙНІЙ СПРАВІ

Багатоборство тілоохоронців — професійно-прикладний неолімпійський вид
спорту, у якому спортсмени демонструють
рівень своєї майстерності у 6-ти різних видах багатоборства, який зареєстрований у
Міністерстві юстиції України в 2001 році.
Ініціатором проведення щорічних змагань
з багатоборства тілоохоронців є Управління
державної охорони України. Засновниками
багатоборства тілоохоронців в Україні є Василь Вакуленко, Леонід Кучерявий, Петро
Шерекін і Василь Крутов.
У 1994 році, під егідою міжнародної
Асоціації тілоохоронців «International Body
guard Association (IBA)��������������������
», в Ризі, було проведено перший міжнародний чемпіонат
серед тілоохоронців. У ньому взяли участь
команди з Латвії, Великої Британії, Італії
та Норвегії. В наступному році, у німецькому Штутгарті, приєдналися команди Росії
і України. Наступний чемпіонат ІВА пройшов в1996 році, в Санкт-Петербурзі, через
рік, в 1997 році, в італійській Болонії.
Та вже в 1998 році, за ініціативою перших учасників міжнародних змагань серед
тілоохоронців Василя Вакуленко, Леоніда
Кучерявого, Петра Щерекіна, Василя Крутова і Віктора Ткаченко, при підтримці
Держкомспорту України і УС ФСО «Динамо», було проведено перший Чемпіонат
України по багатоборству тілоохоронців, а

в подальшому, у Ялті, започатковано проведення щорічних міжнародних змагань
«Тілоохоронець».
В 2001 році багатоборство тілоохоронців було зареєстровано як офіційний вид
спорту та було видано першу офіційну редакцію Правил багатоборства тілоохоронців. Багатоборці-тілоохоронці стали отримувати спортивні розряди, звання майстрів
спорту України та майстрів спорту України
міжнародного класу. Держкомспорт України присвоїв перші звання «Національний
суддя зі спорту» Василю Вакуленку, Леоніду
Кучерявому, Олександру Лучку, Олександру
Дерев’янку і В’ячеславу Козаку. Першими
майстрами спорту України з багатоборства
тілоохоронців стали Костянтин Чорний,
В’ячеслав Нечипоренко, Костянтин Хоменко, Андрій Рудченко, Роман Раюк, Сергій
Ніколаєнко, Максим Лавриненко та Олександр Мирошкін.
Завжди програма змагань чемпіонату
охоплює весь комплекс основних напрямків, пов’язаних із практикою особистої
охорони. У перший день учасники змагаються в наданні першої медичної допомоги та евакуації особи, що охороняється,
демонструють навички володіння технікою
і тактикою пішого супроводу першої особи,
а також виконання прийомів рукопашного бою. Наступного дня команди завжди
долають смугу перешкод на автомобілі з
прийомами контраварійного кермування
та проводять пошук на швидкість « вибухових» пристроїв в автомобілі. Останній
день змагань для тілоохоронців є одним із
найважливіших етапів Чемпіонату: судді
визначають кращих у стрільбі з різних положень, з автомобіля, під час руху.
Рішенням Міністерства молоді та спорту України, за вагомий внесок у справу підвищення рівня підготовки тілоохоронців,
набуття ними практичних знань та міжнародного досвіду проведення охоронних
заходів, сприяння зміцненню дружби і спів

праці між силовими структурами України,
розвитку взаємодії між правоохоронними
органами у боротьбі зі злочинністю та
службово-прикладних видів спорту в нашій
державі, в 2015 році, Федерація охоронців
України отримала статус «Національної».
У тому ж році, у Львові, відбувся XVIІІ
чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців, а в Києві успішно пройшов чемпіонат світу серед бодігардів. Саме з того часу
починається активна плідна співпраця керівництва групи компаній «ГАЛ — БЕЗПЕКА» з Національною федерацією охоронців
України та створюється Львівська обласна

федерація охоронців. Кожного року Центр
спецпідготовки « ГАЛ-БЕЗПЕКА» займається підготовкою учасників змагань силових
відомств України.
В вересні 2019 року, у Києві, пройшли ювілейний Х чемпіонат світу Body�����
guard-2019 та ХХІІ чемпіонат України з
багатоборства тілоохоронців. Кращими бодігардами світу стали тілоохоронці-багатоборці зі Служби безпеки Президента України, друге місце виборола команда Служби
державної охорони Республіки Молдова, а
третє здобула команда Спеціальної служби
державної охорони Грузії; першість чемпіонату України здобула команда Служби безпеки Президента України, срібними призерами стали спортсмени Національного
антикорупційного бюро України, а бронзовими — тілоохоронці Управління державної
охорони України.
Сергій Лєбєдєв
Генеральний директор
групи компаній « ГАЛ-БЕЗПЕКА»
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КОМАНДИ УЧАСНИКІВ ХХІІІ ЧЕМПІОНАТУ – НАЙКРАЩІ ОХОРОНЦІ СИЛОВИХ ВІДОМСТВ УКРАЇНИ

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю З ОФІЦЕРОМ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Офіцер служби безпеки президента
України, Юрій Берестовий, з самого дитинства мріяв, що стане охоронцем Президента. Задля досягнення своєї мрії він працював чи не все своє свідоме життя. Коли ж
мрія здійснилась — робить усе можливе,
аби кожного дня ставати кращою версією
себе. Про нюанси роботи, на якій потрібно жити життям Президента, він відверто
(наскільки це дозволено при його посаді)
розповів в інтерв’ю.
Яких посадовців охороняє Управління
державної охорони?
Державна охорона забезпечує безпеку Президента, Голови Верховної Ради,
Прем’єр-міністра, Голови Конституційного Суду, Голови Верховного Суду, першого
заступника Голови Верховної Ради, першого віце-прем’єр-міністра України, міністра
закордонних справ України, Генерального
прокурора України. Забезпечення безпеки
інших осіб визначається Законом України
та рішеннями Президента України.

Про вибір професії.
Після школи, я відслужив строкову службу у прикордонних військах. Після цього,
закінчивши вищий навчальний заклад, потрапив до лав Управління державної охорони України. Саме в окремий підрозділ, який
в структурі Управління державної охорони
існує. Щоб потрапити туди, потрібно пройти кілька відборів. Перший — зарахування
в саме УДО. Після зарахування ми маємо
відслужити у різних підрозділах, на різних
посадах, щоб стало зрозуміло, як працює
сама система. Скільки триватиме служба?
У кожного по різному. Я, наприклад, 4 роки
працював у підрозділі, який займався підготовкою охоронних заходів.
Про підготовку.
Вищого рівня вогнева підготовка.
Спортивна підготовка — це і плавання,
і рукопашний бій, і зимові види спорту,
обов’язково.

Є однакові вимоги до кандидатів, але
однакових людей не буває. У нас у команді

НАДІЙНО ТА ПЕРЕВІРЕНО ЧАСОМ

хтось буде краще стріляти, хтось — краще
знати англійську мову, хтось — краще плавати. Військовослужбовець вміє все. Але у
кожного свої таланти. Я з 9 років займаюсь
східними єдиноборствами — це моя фішка.
Я добре себе почуваю на татамі.
Що відповідальніше: бути у передовій
групі чи безпосередньо поруч із Президентом?
Не можна розділяти. Передова група,
до якої залучається багато людей з різних
підрозділів, готує те місце, куди прибуде
перша особа.

До підготовки візиту залучаються всі
підрозділи управління — і кінологічна, і
контрснайперська, і оперативно-технічна
служби. Ми відпрацьовуємо всі місця, куди
має приїхати перша особа. Ми визначаємо
режимну територію. Туди допускають осіб,
які будуть залучені до заходу. Військовослужбовці УДО всіх перевіряють ручними
металодетекторами на наявність вогнепальної зброї, вибухонебезпечних речовин.
Кінологи перевіряють територію на наявність отруйних речовин.

Як ви визначаєте небезпеку у натовпі?
Тут уже потрібно бути психологом. Людину може викрити поведінка. Вона може
бути вдягнута не по погоді, щоб заховати
якусь вогнепальну зброю. Людина у чорному плащі та капелюсі влітку, коли тем-

пература сягає 28 градусів, викликає певні
підозри.
Охороняти Президента у зоні проведення ООС — важче?
Ми контролюємо все, якщо захід відбувається у Києві. Якщо захід — за 200 метрів
від цих фейкових республік, то ризик значно зростає.
Ви все своє життя присвячуєте іншим
людям, буквально відмовляючись від
власних інтересів на користь тих, кого
охороняєте. Як це жити заради іншої
людини?
Ми дійсно багато часу проводимо із особою, що охороняється. Можна сказати, що
ми живемо життям іншої людини. Ми до
цього готові, наші близькі теж це розуміють. Можна сказати, що спеціальну підготовку мають пройти не лише військовослужбовці УДО, а і їхні родини. Тому що у нас
команда — не тільки на службі, а і родичі
дома, які підтримують і допомагають.
У мене дружина також працює в УДО,
це, можна сказати, і добре, і погано. Але
вона точно добре розуміє всі особливості
нашої служби.
У військовослужбовців УДО є професійні захворювання?
Звісно. Варикоз. Тому що ми постійно
стоїмо на ногах. Проблеми зі спиною, бо
ми також працюємо із бронежилетами та
у повній амуніції. Думаю, проблеми зі спиною — це професійне захворювання усіх
військових.
Ви входите до кола тих осіб, які дуже
багато знають і про Президента, і про те,
як він працює. З огляду на ці знання, Ви
вірите у майбутнє України?

Так. Всі громадяни України, думаю, вірять у те, що вона буде сильною і процвітаючою.
(З матеріалів 24 каналу УТБ )
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УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ — ІНІЦІАТОР ЗМАГАНЬ З БАГАТОБОРСТВА ТІЛООХОРОНЦІВ

ЗАВЖДИ ПИЛЬНІ І ГОТОВІ ДО БУДЬ-ЯКИХ СИТУАЦІЙ

Управління державної охорони України — державний правоохоронний орган
спеціального призначення, що підпорядкований Президенту України та підконтрольний Верховній Раді України, який діє
на підставі Закону України «Про державну
охорону органів державної влади України
та посадових осіб» від 1998 року.
Державна охорона забезпечує безпеку
Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем’єр-міністра України, Голови
Конституційного Суду України, Голови Верховного Суду України, Першого заступника
Голови Верховної Ради України, Першого
віце-прем’єр-міністра України, Міністра

закордонних справ України, Генерального
прокурора України.
Сьогодні розпочато процес системної
реформи державної охорони. Здійснюються
організаційні заходи щодо удосконалення
законодавчого, матеріально-технічного
забезпечення, підвищення рівня інформаційно-аналітичної складової службової діяльності, а також відкритості спецслужби
для демократичного цивільного контролю.
З 1999 року, за ініціативи УДО України,
підтриманої Держкомспортом України і
Фізкультурно-спортивним товариством
«Динамо» України, започаткована традиція проведення в Україні національних
та міжнародних змагань з багатоборства
тілоохоронців — «Бодігард». У рамках зма-

гань також відбуваються семінари і обмін
досвідом у сфері забезпечення охорони та
безпеки осіб.
За перемогу на чемпіонаті світу �����
Bodyguard-2019 змагалися найкращі особисті
охоронці з охоронних і правоохоронних
відомств, спецслужб, а також служб безпеки президентів Білорусі, Китаю, Молдови,
Болгарії, Грузії, Румунії, Йорданії, Сербії
та України. Програма чемпіонату світу
охоплювала весь комплекс основних напрямів, пов’язаних із практикою особистої
охорони.

16 вересня 2020 року Президент України, Володимир Зеленський, привітав з
перемогою найкращих особистих охоронців — переможців чемпіонату світу
Bodyguard������������������������������
— 2019, та подякував військовослужбовцям Управління державної охорони України за продемонстрований на
міжнародних змаганнях високий рівень
професійної підготовки та командний дух.
Василь Вакуленко
генерал-майор УДО України
Голова Ради НФОУ

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНСТИТУТУ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
З 1992 року, в складі Відділу кадрів
Управління державної охорони вищих
посадових осіб України, функціонувало
відділення, діяльність якого спрямовано
безпосередньо на професійну підготовку
військовослужбовців. А в 2006 році було
створено Навчально-науковий центр УДО
України.
З цього часу, підрозділ починає здійснювати підготовку в системі професійнотехнічної освіти, а саме – підготовку кваліфікованих робітників за професіями 5169
«охоронник 3-6 розрядів» та «охоронець»
кваліфікації «охоронець» та «старший охоронець», відповідно до ліцензії Міністерства
освіти та науки України серія АВ № 328874
від 19.07.2007. Вперше в Україні Навчальним центром УДО були розроблені державні
стандарти за професіями «Охоронник» та «
Охоронець», які успішно пройшли апробацію та були затверджені у встановленому
порядку. Восени 2009 року, Навчальний
центр входить до складу Департаменту роботи з особовим складом.
Розпорядженням Кабінету Міністрів
України №1401-р, на базі Навчального
центру Департаменту роботи з особовим

складом УДО України, утворено Інститут
УДО України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в структурі якого створюється Центр первинної та
професійної підготовки,.

Центр проводить первинну професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та професійну підготовку
військовослужбовців УДО України за відповідними робочими навчальними планами,
програмами навчальних дисциплін, що викладаються для підготовки кваліфікованих

робітників за професіями «охоронник» та
«охоронець», та курсів зі службово-посадової підготовки військовослужбовців
УДО України до виконання військового
обов’язку та професійної діяльності на посадах офіцерського складу; курсів підвищення професійної підготовки офіцерів з
терміном служби в УДО до 3-х років; курсів підвищення професійної підготовки
військовослужбовців особистих охорон
організації та здійсненні охоронних заходів; здійснює науково-методичну роботу за

ВПЕРШЕ НА ЧЕМПІОНАТІ

відповідними напрямками та професійну
підготовку військовослужбовців відповідно
до Програми професійної підготовки військовослужбовців УДО України.
Рішенням Акредитаційної комісії МОН
України від 13 грудня 2017 року (Протокол
№ 127), Центр первинної та професійної
підготовки визнано атестованим професійно-технічним навчальним закладом,
терміном на 10 років.
Олексій Ясь
Керівник центру
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ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ

№ 7 від 22 травня 2020 року

ПРОФЕСІЙНІ ОХОРОНЦІ — ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ ТА НАДІЙНОЇ ОХОРОНИ
КОМАНДА БОДІГАРДІВ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ. ДОВГИЙ ШЛЯХ ДО ПЕРЕМОГИ

Ефективна команда допомагає досягати
більшого, якіснішого, більш прогресивного
результату в найкоротший проміжок часу
з фокусом на довгострокову перспективу.
Перші спроби продемонструвати свої
навички фахових спортсменів та відданих
службі бодігардів лягли на плечі членів команди Державної служби охорони при МВС
оксамитовою осінню 2008 року у місті Ялта
АР Крим, де проходили Чемпіонати Світу та
України з «Багатоборства тілоохоронців».
Оцінивши рівень підготовки суперників, а на той час їх представляли команди
служб безпеки президентів України, Республіки Білорусь, Грузії та багато інших, наші
спортсмени розпочали свій шлях сходження
до вершин багатоборства тілоохоронців.
Уже через два роки, Ялтинська осінь
2010 року віддячила за виснажливі тренування команді Державної служби охорони
при МВС у складі Олексія Дуденко, Олек-

сандра Цаплі, Вадима Ваховського та Максима Гончаренко третім місцем командного
заліку у XIV Чемпіонаті України з багатоборства тілоохоронців. В особистому заліку
Ваховський Вадим та Гончаренко Максим
стали призерами у програмі «Швидкісна
стрільба з різних положень», виборовши 1-е
та 2 місця. У свою чергу, Дуденко Олексій
та, знову ж таки, Ваховський Вадим, стали
кращими у «Контраварійному керуванні
автомобілем», посівши 1-е та 2-е місця.
Відчувши присмак близької перемоги, спортсмени не зупинилися у своєму
прагненні стати кращими бодігардами.
Відчайдушні тренування, поєднані з працею, не стали перешкодою для майбутніх
чемпіонів.
Новий рік, чергові тренування, виступи на змаганнях у 2012 році в місті Дніпропетровську на XVІ Чемпіонаті України — третє командне місце, Гончаренко
Максим — призер особистого заліку з
контраварійного керування автомобілем,
на XVІІ Чемпіонаті України, в 2013 році
(південна Пальміра України, місто Одеса) — третє командне місце, Дуденко Олексій — кращий стрілець з виду швидкісної
стрільби з різних положень.
І ось, нарешті, довгоочікуваний, виборений відданістю своїй праці, цілеспрямованістю та сконцентрованістю на спільній

меті успіх, 2015 рік, місто Львів вітає чемпіонів XVІІІ української першості серед тілоохоронців — команду Державної служби
охорони у складі: Олександра Цаплі, Ігоря Орла, Ваховського Вадима та Максима
Гончаренко. До того ж, Ігоря Орла визнано
кращим у виконанні програм швидкісної
стрільби з різних положень та рукопашного
бою. Максим Гончаренко став призером,
посівши третє особисте місце з виконання
прийомів рукопашного бою.
На цьому особисті здобутки і перемоги
команди тільки почалися, 2015 рік, місто
Київ, VI Чемпіонат світу — друге командне місце; 2016 рік, Чернігівщина, XIX Чемпіонат України — перше командне місце,
спортсмени Олександр Цапля, Вадим Ваховський, Максим Гончаренко та Ігор Орел
стали призерами, а в окремих номінаціях
кращими з виконання прийомів рукопашного бою, контраварійного керування автомобілем та швидкісної стрільби з різних
положень; цей же рік, м. Софія, Болгарія,
VІІ Чемпіонат Європи — 3 командне місце.
Вінцем виступу команди загалом став
2017 рік, коли на XX Чемпіонаті України,
тричі поспіль, кращі бодігарди Державної
служби охорони при МВС стали чемпіонами України з багатоборства тілоохоронців,
показавши бездоганні навички і виборовши призові місця в номінаціях виконання

прийомів рукопашного бою, контраварійного керування автомобілем та швидкісної
стрільби з різних положень.
Час неминуче плине вперед, наразі 2020
рік, і нас чекають нові виклики, випробування, чергові змагання на XXІІІ Чемпіонаті України з багатоборства тілоохоронців.

Сьогодні наша тріумфальна команда у
складі Олександра Цаплі, Вадима Ваховського, Максима Гончаренка, Ігоря Орла та
Дуденка Олексія передає свій багаторічний
досвід наступному поколінню бодігардів поліції охорони.
Ви справжня команда відданих своїй
справі людей, яких поєднують спільні цінності. Ми Вами пишаємось! До наступних
перемог!
Юрій Ковбаса
начальник відділу профнавчання ДПО НПУ
підполковник поліції
суддя національної категорії

ЯКУ ЗБРОЮ ДОЗВОЛЯЮТЬ МАТИ УКРАЇНЦЯМ?

Як відомо, Комітет Верховної Ради України підтримав пропозицію щодо надання
громадянам права на володіння короткоствольною зброєю та ухвалив рішення
про об’єднання законопроектів №1222
та №1222-1. В результаті проведеної роботи, Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності запропонував свою версію
«об’єднаного» проекту Закону «Про обіг цивільної зброї та боєприпасів до неї», який і
пропонується доопрацювати та подати до
Верховної Ради.
В законі пропонується визначити:
правові підстави і порядок обігу та використання цивільної зброї та боєприпасів
до неї, і порядок регулювання суспільних відносин з цих питань;
категорії цивільної зброї;

загальні права і обов’язки юридичних
осіб, діяльність яких пов’язана з виробництвом, торгівлею, ремонтом та
використанням цивільної зброї та боєприпасів;
характеристики зброї, забороненої до
цивільного обігу;
засади ведення Єдиного державного
реєстру цивільної зброї;
перелік категорій зброї та боєприпасів,
що перебуватимуть в цивільному обігу,
а саме:
А — пневматична зброя калібру до
4,5 мм (включно), з швидкістю польоту метального елементу до 100 м/с (включно) та
боєприпаси до неї; вогнепальна зброя під
патрон «Флобера» калібру до 4,5 мм (включно) та боєприпаси до неї, якщо енергія кулі
становить менше 0,5 Дж/мм2; газова зброя;
луки та арбалети з силою натяжіння тетиви
не більше 20 кг та стріли до них;
В — гладкоствольна короткоствольна
вогнепальна зброя (травматична) та боєприпаси до неї; пневматична зброя калібру
понад 4,5 мм, з швидкістю польоту метального елементу понад 100 м/с та боєприпаси
до неї; вогнепальна зброя під патрон «Флобера» калібру понад 4,5 мм та боєприпаси
до неї, луки та арбалети, не віднесені до
категорії А;
С — короткоствольна вогнепальна
зброя та боєприпаси до неї;

ПРОВІДНІ ОХОРОННІ КОМПАНІЇ УКРАЇНИ

С1 — холодна зброя безпосередньої дії
(клинкова, не клинкова, комбінована) та
опосередкованої дії (метальна);
D — довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя та боєприпаси до неї ;
D1 — довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя та
боєприпаси до неї;
E — автоматична зброя; нарізна зброя
калібром більше 12,7 мм та боєприпаси
до неї; вогнепальна зброя, замаскована
під інші предмети; вогнепальна зброя, виготовлена з матеріалів, що не дозволяють
виявити її за допомогою металошукачів;
боєприпаси бронебійної (куля з твердим
осердям), розривної (куля із зарядом, що
розривається в момент зіткнення) або
запальної (куля з хімічною сумішшю, яка
запалюється при контакті з повітрям або
в момент зіткнення) дії, а також снаряди
для подібних боєприпасів; боєприпаси,
спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії та ураження захищених
цілей, а також снаряди для подібних боєприпасів; зброя, що не входить до інших
категорій.
Водночас, стаття 8 законопроекту визначає:
в Україні заборонена для цивільного
обігу та набуття зброя, яка належить
до категорії Е, короткоствольна вогнепальна зброя калібром більше 13 мм,
довгоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя калібром більше 27 мм.
довгоствольна вогнепальна зброя, яка
дозволяє вести стрільбу зі складеним
прикладом, якщо її довжина зі складеним прикладом не перевищує 600 мм,
а також зброя перероблена з невогнепальної, зміненим маркуванням, з незаконно заміненими основними частинами та ін;
цивільний обіг і володіння зброєю та боєприпасами до неї, що належать до категорій В, С, С1, D, D1, здійснюватиметься на підставі дозвільного документу і
в порядку, визначеному цим Законом.
Дозвіл видаватиметься на відповідну
категорію зброї строком на п’ять років.
Кількість одиниць зброї та боєприпасів
до неї, що знаходяться у цивільному обігу, яку може набути у власність фізична
особа, не обмежена;

набуття боєприпасів до зброї можливе
за наявності Дозволу на відповідну категорію зброї. Особа має право набути
боєприпаси до зброї лише тієї категорії,
на яку вона має Дозвіл;
цивільний обіг патронів та метальних
елементів до пневматичної, газової, вихолощеної зброї, зброї під патрон «Флобера» калібром до 4,5 мм (включно) не
обмежується.
Законопроект також визначає умови
отримання фізичними особами Дозволу
на категорію зброї (стаття 18):
категорії В, С1 та D (травмат, гладкоствол, холодна) — дієздатні, психічно
здорові громадяни України, які досягли
21-річного віку, не мають судимості за
будь-які злочини незалежно від кваліфікації діянь за статтями Кримінального
кодексу України та/або не притягалися
до адміністративної відповідальності
протягом останнього року;
категорії С та D1 (короткоствольна, довгоствольна нарізна) — дієздатні, психічно здорові громадяни України, які
досягли 27-річного віку та не менш, як
шість років мають у законному користування зброю або Дозвіл на категорію В
та D, та не мають судимості за будь-які
злочини незалежно від кваліфікації діянь за статтями Кримінального кодексу
України та/або не притягалися до адміністративної відповідальності протягом
останнього року;
юридичні особи, які мають Ліцензію на
діяльність тирів та стрільбищ, мають
право на набуття у власність зброї всіх
категорій, окрім Е, у кількості не більше
п’яти одиниць, однієї моделі, за одним
місцем постійного зберігання зброї.
Суб’єкти охоронної діяльності мають
право на набуття у власність виключно
зброї категорій В, D, D1 та боєприпасів
для неї. Юридичні особи — суб’єкти
сфери фізичної культури і спорту, мають право на набуття у власність зброї
та боєприпасів до неї будь-якої категорії, окрім Е.
Микола Алексєєнко
Суддя НФОУ, інструктор IPSC
майстер спорту України з пістолету
Чемпіон України 2019
з практичної стрільби
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ПРОФЕСІЙНІ СПЕЦІАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПІДГОТОВКИ ОХОРОНЦІВ

РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
ПРОФЕСІЯ 5169 «ОХОРОНЕЦЬ»
КІЛЬКІСТЬ ЛІЦЕНЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ – З0
КИЇВ
Інститут Управління державної охорони
України
Київське вище професійне училище
Міжрегіональна Академія управління
персоналом
ППТНЗ « Європейський»
Центр ТОВ «АБ «Тайфун»
Центр ТОВ «ВЕНБЕСТ»
ВІННИЦЯ
ВВПУ Департаменту поліції охорони
ДНІПРО
Учбовий центр недержавних охоронних
структур

ЖИТОМИР
Центр ПП «ФОБОС»
ЗАПОРІЖЖЯ
Запорізький центр первинної професійної підготовки «Академія поліції»
Центр ТОВ « ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ»
ЛЬВІВ
Центр спецпідготовки «ГАЛ-БЕЗПЕКА»
Спортивно-технічний клуб ТСОУ
МИКОЛАЇВ
Центр ТОВ «ГЕРМЕС-ЮГ»
Центр спецпідготовки «САККУРА»

СУМИ
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
ХАРКІВ
ТОВ «Охоронно-юридичне агентство
«Кратос»
Харківський національний університет
внутрішніх справ
ЧЕРКАСИ
Навчально-методичний центр спеціальної підготовки «Альфа-Захист»
КАМ’ЯНСЬКЕ
(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Навчальний центр ДП « 8 ВІТЧ»

КРИВИЙ РІГ
(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ)
Міжрегіональний центр професійної
перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців
КВІТНЕВЕ (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ)
ТОВ «Центр-А»
СЄВЄРОДОНЕЦЬК
(ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ)
Сєверодонецьке вище професійне
училище
РУЖИЧАНКА
(ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ)
Професійно-навчальний центр
«Легіонер»

ШКОЛА ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ОХОРОНЦІВ

ЦЕНТР СПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ «ГАЛ — БЕЗПЕКА»

Директор Центру
Наталія Лєбєдєва,
почесний академік УТА,
доктор психології, професор
Центр спецпідготовки «ГАЛ–БЕЗПЕКА»
- один з небагатьох в Україні, де проводять професійно-спеціальне навчання для
співпрацівників підрозділів Національного
банку України, Департаменту поліції охорони, Служби судової охорони, Національної
гвардії України та провідних приватних охоронних компаній за програмами курсової

зал для занять з рукопашного бою. Фахівці
Центру приймають активну участь в організації щорічних Чемпіонатів України з багатоборства тілоохоронців та займаються
практичною підготовкою команд бодігардів, за що неодноразово відзначалися почесними дипломами Національної федерації
охоронців України.

чи індивідуальної підготовки за професіями
«Охоронець» та «Охоронник», «Інкасатор»
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу». Центр в 2014 році успішно пройшов
Державну атестацію Міністерства освіти
і науки України (Свідоцтво: серія РІ №
040242), та отримав Ліцензію Міністерства
освіти і науки України (АЕ № 458924), які
діють десять років до 2024 року. На протязі

багатьох років Центр плідно співпрацює з
Управлінням державної охорони України,
МВС України та військовими частинами Національної гвардії України, Національним
банком України та Службою судової охорони. Яскравим прикладом нашої бездоганної
репутації та якості надання освітніх послуг
свідчать численні відзнаки та нагороди УДО
України, МВС України, МОН України, національні сертифікати якості з професійного
навчання підрозділів охорони та інкасації,
листи - подяки від Департаменту персоналу
Національного банку України та Служби
судової охорони України.
Центр має якісну навчально-матеріальну базу, висококваліфікованих досвідчених
викладачів, сучасний стрілецький тир та

Викладацький та інструкторський склад
Центру постійно підвищує свій професійний рівень на міжнародних форумах та
конференціях з безпеки, видає практичні
підручники з організації охорони об’єктів та
безпеки громадян, інкасації і перевезення
цінностей.

ПРОФЕСІЙНО, ЦІКАВО, ДОСТУПНО
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ВПЕРШЕ НА ЧЕРКАЩИНІ МІЖНАРОДНА СПОРТИВНА ПОДІЯ

ВАША БЕЗПЕКА — НАША СПРАВА
лютому 2019 року фахівцями з багаторічним практичним досвідом Олександром
Гуріним, Русланом Гончар, Олександром
Гончаренко та Сергієм Шпоть. Федерація
активно почала свою діяльність на базі охоронної компанії «Комплекс безпеки «Лідер»
та навчально-методичного центру спеціальної підготовки «АЛЬФА-ЗАХИСТ» та заслужено була прийнята до лав Національної
федерації охоронців України.
Черкаські охоронці забезпечують професійний фізичний захист керівників
компаній, ключових менеджерів і приватних осіб, членів їх сімей. Цей вид охорони забезпечує один з найвищих ступенів
особистої безпеки. Особа, яку охороняють, може обрати спосіб охорони в за-

В грудні 2019 року на спільній нараді
керівництва Черкаської обласної державної
адміністрації та міської ради міста Черкаси
разом з представниками Національної федерації охоронців України за ініціативою
федерації охоронців Черкаської області
було прийнято рішення про організацію
та проведення ХХІІІ відкритого Чемпіонату України з багатоборства тілоохоронців
весною 2020 року в місті Черкаси.
Громадська організація «Федерація охоронців Черкаської області» була створена в

лежності від специфіки своєї діяльності.
Кваліфіковані співробітники служби особистої охорони організовують безпеку
особи, що охороняється або групи людей.
Послуги з особистої охорони, є одним з видів оперативного забезпечення, об`єктом
якого є як правило публічні, заможні або
політично важливі фігури при виникненні
небезпек в цілому: від крадіжки, нападу,
викрадення, вбивства, переслідування,
домагання, втрата конфіденційної інформації, погроз або інших кримінальних злочинів.
Охоронці систематично проходять навчання в умовах наближених до бойових
умов. Навчально-матеріальна база НМЦ

СП «Альфа-Захист» розташована на окремій території, де розміщені учбові приміщення і обладнання. Теоретична підготовка
проводиться в навчальних аудиторіях, що
укомплектовані навчальною, довідковою
літературою, методичними посібниками.
Практичні навички слухачі набувають під
час занять в навчально-тренувальних тирах
та спортзалах, спеціально обладнаних для
створення умов максимально наближених
до реальних.  
Олександр Гурін
Голова правління
ГО «Федерація охоронців
Черкаської області»

ФЕДЕРАЦІЯ ТІЛООХОРОНЦІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДИНА МЕТА — ПРОТИДІЯ КРИМІНАЛУ

У 90-ті роки минулого століття, за часів
своєї служби, я познайомився з французом
бельгійського походження. Мені було цікаво, як у Франції держава ставиться до пенсіонерів поліції, армії та спецслужб. Адже ці
люди володіють спеціальними навичками,

ЗАВЖДИ НАПОГОТОВІ

безконтрольне використання яких може завдати шкоди державі та суспільству. З цим
питанням я звернувся до свого товариша
француза. Він мені відповів, що у них існує
урядова програма підтримки громадських
організацій, створених ветеранами спецназу, поліції, армії, пенітенціарної служби.
Тоді у мене і з›явилися перші ідеї створення
такої організації у нас — на Дніпропетровщині.
Федерація тілоохоронців Дніпропетровської області заснована в 2008 році під егідою Служби державної охорони України
та Всеукраїнського союзу громадських
організацій «Федерація охоронців України». З травня 2011 року наша Федерація
має офіційне право представляти версію
багатоборства в національній спортивній
федерації та виняткове право на організацію обласних заходів на Дніпропетровщині.
Ми займаємося охороною, а не політикою. У центрі наших професійних інтересів
завжди знаходиться особа, яку охороняють:
як юридична, так і фізична. В останній ми
вчимо бачити, в першу чергу, людину незалежно від її релігійних і політичних по-

глядів, і, відповідно, охороняти її особисте
життя, людські гідності і т. д. У цьому унікальність нашої організації.
ФДТО сьогодні — це спільнота професіоналів, об’єднаних бажанням розвивати
категорію охоронного бізнесу в Україні, і
новачків, які прагнуть до вдосконалення
та відпрацювання своїх навичок. Федерація виступає за гідну реалізацію професії
охоронця. Тому своїм обов’язком вважаємо
популяризацію Кодексу етики охоронця.
Участь у щорічних змаганнях з багатоборства тілоохоронців — вагома складова кар’єрного росту охоронців. Федерація
сприяє розвитку багатоборства тілоохоронців у Дніпропетровській області. Тим самим
надає можливість охоронцям підвищувати
свої особисті професійні стандарти.
З початком бойових дій на Сході України найважливішим пунктом в своїй роботі
ми знаходимо сприяння правоохоронним
органам у протидії криміналу. Навчаємо
протистояти кримінальним діям і не стати
жертвою злочину.

Не останнє місце в житті ФТДО займає
робота з молоддю. Надання методичної допомоги в організації навчально-тренувального процесу в спортивних клубах, секціях,
командах — традиційна практика фахівців
Федерації.
Наша гордість — члени Федерації. Про
їх високий рівень підготовки говорить той
факт, що ми інструктуємо не тільки представників особистої охорони і громадян, а
й військові структури. Наприклад, з 2014
по 2017 рік силами Федерації було проведено понад 15 занять для особового складу
ЗСУ та ГУР. Силами членів Федерації підготовлено понад 50 бійців «Самооборони
Кривбасу».
За час свого існування Федерація «виростила» 4 майстрів спорту і 5 суддів з багатоборства тілоохоронців. Члени Федерації — це практикуючі охоронці, працівники
служб особистої безпеки, колишні військовослужбовці.

У своїй діяльності Федерація керується
принципами гуманізму та верховенства
права, визнання пріоритетності загальнолюдських цінностей, прав і свобод людини
і громадянина.
В рамках корпоративної відповідальності ми ведемо постійний діалог з колегами
з інших федерацій України та ближнього
зарубіжжя.
Олександр Бухановський,
Голова правління ГО
«Федерація тілоохоронців
Дніпропетровської області»

№ 7 від 22 травня 2020 року

ВСЕ ПРО БЕЗПЕКУ

7

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ

БЕЗПЕКА ПЕРЕГОВОРІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, невід’ємною частиною
комунікативної складової будь-якої діяльності в сучасному глобалізованому світі
стає використання нових можливостей,
які надає інформаційний простір. Однак,
паралельно новим можливостям, виникають і нові ризики безпеки комунікації,
особливо переговорного процесу, оскільки
інформаційний простір та цифрові технології стають привабливими і для злочинців.
Під час проведення ділових зустрічей і
переговорів важливо не тільки підготувати
всі необхідні документи і продумати загальний план проведення зустрічі, але також
треба бути готовим і до виникнення нестандартних ситуацій. У зв’язку з цим, більшість
компаній прагнуть, на досить високому рівні, забезпечити захист переговорів з метою
недопущення виникнення несприятливих
умов.

Як свідчить практика останніх десятирічь, однією з найбільш розповсюджених
причин виникнення небезпеки під час,
та в результаті переговорів, є відсутність
комплексного підходу при забезпеченні інформаційного захисту та невміння
спрогнозувати і врахувати вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на стан і рівень
безпеки переговорного процесу та його
суб’єктів. Прикладами відсутності комплексного підходу слугують останні кризові
ситуації представників бізнесу і політики
України та США.
В чому полягає комплексність? Ефективна система безпеки переговорного
процесу в сучасних умовах обов’язково повинна базуватися на двох складових: інформації, доступ до якої з боку сторонніх осіб
повинен бути захищений, та інформації про
середовище, яка має бути отримана як до,
так і в процесі переговорів. Захист інформації забезпечується шляхом проведення
низки заходів: попереднє ознайомлення
з місцем проведення зустрічі, організація
пропускного режиму в приміщення або на
територію, на якій плануються перегово-

ри, організація систем відеонагляду, перевірка приміщень на наявність закладних
пристроїв, недопущення проникнення
сторонніх осіб на територію, підтримання
порядку і постійний контроль в суміжних
приміщеннях та прилеглій території, попередження пронесення на об’єкт різноманітних сторонніх предметів, речовин, техніки тощо. В той же час безпека переговорів
багато в чому залежить від особливостей
об’єкта, умов їх проведення та характеру.
Саме з урахуванням цих факторів повинна
розроблятися стратегія для кожного окремого заходу.

Найчастіше впровадження такого комплексу заходів з захисту інформації вважають достатнім, а переговори безпечними,
нехтуючи другою надважливою складовою — інформацією про середовище. Безпечні переговори можливі лише за умови
глибокої інформаційно-аналітичної діяльності, яка включає в себе: аналіз профілю
осіб — суб’єктів переговорного процесу,
особливості та ризики їх діяльності, побудову матриці загроз, інформаційно-аналітичний супровід захисту, неперервний
аналіз середовища та його окремих скла-

дових (які випливають з особливостей діяльності суб’єкта переговорів), з метою недопущення непередбачуваних подій та ін.
Також, ключовим питанням є аналіз особи,
яка представляє протилежну сторону переговорів: визначення статусу представника
та його повноважень, і чи дійсно він представляє інтереси компанії. Така аналітична
діяльність дозволяє отримати повну картину загроз, достатню для забезпечення ефективного і своєчасного захисту переговорів.
Тільки комплексний, системний підхід
до питання забезпечення захисту переговорного процесу, який включає в себе як
заходи направлені на захист інформації та
учасників, так і інформаційно-аналітичну
діяльність, яка дозволяє отримати реальну інформацію про середовище, дозволить
проаналізувати всі можливі загрози і вибудувати таку систему захисту, яка дозволить
зберегти і дійсно ефективно захистити переговори та один з найцінніших ресурсів —
інформацію. Як писав Сунь Цзи: «Знай ворога і знай себе: тоді і в тисячі битвах ти не
знатимеш поразки».
Юрій Когут,
Генеральний директор
ТОВ «Консалтингова компанія «СІДКОН»

ВИБУХОВА ХВИЛЯ. ПРО ЗАМІНОВАНІ АВТОМОБІЛІ

Рано чи пізно жертва сяде в свій автомобіль, поверне ключ у замку запалювання,
рушить з місця, поїде відомим маршрутом.
Злочинцям залишається лише розрахувати,
який саме вибуховий заряд, як і куди закласти, поки машина нудьгує в очікуванні
свого господаря ...
Вибух став дуже популярним інструментом з’ясування відносин з конкурентами,
боржниками чи кривдниками. Налякати,
покарати, а то і зовсім знищити ... І «безпечним»: випадків, коли вдавалося по гарячим або остиглим слідам розкрити такі
злочини — одиниці. Вибухів — сотні.
Сьогодні, на жаль, в Україні не є проб
лемою роздобути не тільки мисливський
порох, а й тротил і навіть такі сучасні вибухові речовини, як гексоген, С-4, Semtex
або Detasheet. Вибухівка і боєприпаси надходять в кримінальний світ із зон бойових
дій і збройних конфліктів, їх крадуть з
військових заводів, з військових частин і з
армійських складів, з підприємств гірничодобувної промисловості. Навчання «підривній справі» теж поставлено на широку ногу.
Розглянемо як і куди, зазвичай, закладають міни в автомобілі?
Встановлення всередині салону — найскладніший варіант, оскільки зловмисни-

кам треба отримати доступ всередину машини. Проте, це гарантує «успіх» операції.
Якщо майбутня жертва — водій, то вибуховий пристрій розміщують під сидінням
або за панеллю приладів. При цьому, не
потрібно великої потужності заряду — досить і 50—100 грамів за тротиловою шкалою. Тому вибуховий пристрій виявляється
досить компактним, що істотно полегшує
його непомітне встановлення.
Привести в дію «внутрішньо-салонну»
міну можна механічним способом, коли
детонатор спрацьовує при переміщенні
педалі або рульового колеса. Але частіше
використовується електричне управління.
Якщо замикач міни включається в низьковольтний ланцюг системи запалювання автомобіля, то вибух відбувається зовсім як в
кіно. Водій сів в автомобіль, повернув ключ
в замку запалювання — і злетів у повітря.
Якщо хочуть, щоб вибух стався не відразу
після запуску двигуна, а в русі, то в якості
замикачів використовують вторинні елементи системи електрообладнання — наприклад, ланцюг стоп-сигналів, покажчиків
повороту, склоочисників, а іноді міну або
гранату кріплять до деталей підвіски або
випускної системи. А іноді — просто підкидають під автомобіль.
Під капотом вибуховий пристрій ховають рідко. А в салоні вибухівку закладають
або під передньою панеллю (наприклад, у
рульової колонки), або під сидінням.
Також часто застосовують дистанційне
керування по радіоканалу. Причому сам
пульт управління може бути надмініатюрним і замаскованим під що завгодно —
калькулятор, електронний годинник. Відомі випадки, коли приймальна частина
вибухового пристрою була замкнута на
керуючий блок сигналізації, встановленої
на автомобілі.
Найпростіше — поставити міну під днищем автомобіля. Як правило, під днищем
ставлять міну на магнітній підставці або

кріплять вибухові заряди до балок мостів,
деталей підвісок і випускної системи. Замість радіокерованих пристроїв застосовують і більш прості міни (а іноді і просто
гранати) з механічним способом підривання. Міна, яка встановлена в підкапотному
просторі, дає водієві куди більше шансів
залишитися в живих.
Нарешті, вибуховий пристрій може
бути заздалегідь встановлено десь на
маршруті слідування і приведено в дію
дистанційно (по провідній лінії або по
радіоканалу) в той момент, коли жертва
виявиться поруч.
Пошуком і розмінуванням вибухових
пристроїв займаються фахівці ОТУ — оперативно-технічного управління служби безпеки України та Управління держохорони
України. В їх розпорядженні є і фахівці-сапери, і апаратура — наприклад, рентгенівські
сканери. Однак пластіт (і перш за все речовина С-4) винюхати надзвичайно важко,
навіть спеціально натренованими собаками. Тому, в 1991 році, була прийнята міжна-

родна конвенція про обов’язкове введення
до складу вибухових речовин спеціальних
легколетких добавок, які спрощують їх виявлення. Існують і спеціальні детектори,
які здатні виявити молекули цих добавок
і пари вибухівки.
Сьогодні існують системи самодіагностики, які перед кожним запуском перевіряють електросистему на предмет стороннього втручання. Електроніка запам’ятовує
стан всіх електричних ланцюгів автомобіля
і в момент чергового включення запалення
порівнює його з поточним станом. Якщо
виявлено нове, непізнане підключення до
будь-якого з ланцюгів, система блокує запуск двигуна і включає сигнал тривоги. Але
все це, включаючи броньовий захист автомобілів і розробку маршрутів руху — доля
професіоналів.

СУЧАСНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Петро Закревський
перший командир
українського спецпідрозділу
« АЛЬФА»
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ЗАВЖДИ НЕЙМОВІРНО ТА ОСОБЛИВО ПРОФЕСІЙНО

ПРО ЖІНОК НЕЗВИЧАЙНИХ ПРОФЕСІЙ

Тілоохоронець — це він, чоловік. Ми й
не уявляємо нікого іншого у цій професії,
крім кремезного, мовчазного супермена з
бойовиків. Але виявляється, що в Управлінні державної охорони України 10% тілоохоронців — жінки. Чим вони займаються, як
їх сприймають, як стати такими ж неймовірними як вони? Офіцер Ольга Радченко
розповідає про це в нашому інтерв’ю.
Що робить тілоохоронець?
Мене звати Ольга Радченко, я військовослужбовець Управління державної охорони України, офіцер. Маю сина, йому 10
років. Я тілоохоронець. Забезпечую безпеку
главам іноземних держав, парламентів та
урядів, які приїжджають до України з офіційними та робочими візитами, зокрема,
безпеку жінок і дітей. Як я прийшла у професію? Чіткої відповіді на це запитання у
мене немає. Мабуть, так склалися обставини в моєму житті, що я розпочала працювати в цій сфері. Близькі та рідні з розумінням поставилися до мого вибору. Звичайно,
вони за мене хвилюються, але водночас і
дуже підтримують, тому я їм дуже вдячна
за це. Серед друзів мало хто знає про мою
професію.

Які якості потрібні тілоохоронцю?
Існує хибне уявлення, що тілоохоронець — кремезна людина, обов’язково в
чорних окулярах. Насправді це не зовсім
так. Справжній професійний тілоохоронець
не повинен сильно відрізнятися в натовпі.
Перш за все, він повинен бути спритним і
гнучким, людиною, яка зможе вчасно відреагувати на нестандартну ситуацію і врятувати життя особі, що охороняється. Відмінна фізична форма і бездоганне володіння
спеціальною підготовкою мають постійно
підтримуватись на високому професійному
рівні. Важливу роль у моїй роботі відіграє
психологічний стан — завжди потрібно
бути максимально зібраною, готовою до
несподіванок, зосередженою. Гарна інтуїція також зайвою не буде. Дуже часто все
це в комплексі допомагає виявити загрозу
та запобігти нападу.
Де вчитися на тілоохоронця?
В професію я прийшла 8 років тому, не
маючи взагалі жодних знань про специфіку
роботи тілоохоронця, крім загальних уявлень, сформованих кінематографом, —
такий собі набір штампів. Всі свої знання
й навички тілоохоронця я отримала в
Управлінні державної охорони України
на базі Інституту УДО України Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка. Тут є всі напрямки підготовки,
матеріально-технічна база, висококваліфікований професорсько-викладацький
склад, який передає слухачам найцінніше
в нашій професії — досвід. Там мене навчили прийомам рукопашного бою, влучній
стрільбі, керуванню транспортними засо-

бами у контраварійних ситуаціях, наданню
першої домедичної допомоги — все перерахувати просто неможливо.
Типовий робочий день.
Стандартний день розпочинається з
проведення огляду автомобіля (зовнішнього та внутрішнього), а також периметру
навколо транспортного засобу на предмет
наявності підозрілих об’єктів. Також проводиться внутрішній огляд салону, наприклад,
для виявлення прослуховувальних або вибухонебезпечних приладів. Важливим елементом технічного огляду транспортного
засобу є виявлення можливих поломок чи
несправностей.

Обов’язково перевіряється маршрут
проїзду, а також схема руху особи, що охороняється, протягом доби, приміщення, де
працює або планує перебувати особа. Це все
складає стандартний комплекс охоронних
заходів, направлених саме на передбачення
й усунення будь-якої можливої небезпеки.
Тобто майже завжди наша робота — це не
лише безперервне супроводження посадової особи, але й потужний комплекс превентивних заходів.

Плюси та мінуси професії.
Робота тілоохоронця передбачає проведення біля особи, що охороняється, значної
кількості часу. Зрозуміло, що це не просто
прогулянка зі знайомою людиною, а постійна емоційна напруга, небезпека та ризики,
пов’язані із загрозою життю. Крім того, ми
здійснюємо охорону визначеної законом
посадової особи усюди, куди б вона не поїхала. Це може бути її оселя, громадське місце — магазин, наприклад, або масовий публічний захід, або навіть район проведення
ООС. І в кожному місці буде своя окрема
тактика забезпечення безпеки.
Плюси для кожного свої. Особисто для
мене — це можливість професійної самореалізації. Щодо цікавих випадків у роботі:
специфіка роботи полягає в тому, що навіть
якщо у мене або моїх колег були подібні випадки, ця інформація не розголошується.
Із інтерв’ю в рамках проекту УТБ
« Жінки незвичайних професій»
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КОЛИ КРАСА СТАЄ ЯК БЕЗПЕКА

Поява жінок-охоронців аж ніяк не данина моді, а свідоцтво загострення кримінальної обстановки в світі. Тільки в найнебезпечніші і важкі часи сильні світу цього
довіряли своє життя жінці-охоронцю.
Так було в Давньому Єгипті, в епоху Середнього Царства, коли фараони боролися

за владу з жерцями. В охороні лідера Лівії
Муаммара Каддафі теж брали участь жіночі спецпідрозділи — «Гвардія Амазонок» і
«Черниці революції».
Жінка від природи фізично слабша чоловіка, її психіка схильна до паніки, вона
не може в стресовій ситуації обмірковувати
алгоритм логічних дій і запобігати раптові напади — саме так думає чоловік, який
планує вбивство. Він не розглядає референта об’єкта в діловому костюмі і на високих
каблуках як перешкоду для своєї мети. І в
цьому його головна помилка. Жінка-охоронець володіє відмінними навичками
рукопашного бою, під піджаком або блузкою у неї пістолет, а в діловій сумочці або
клатч — холодна зброя, електрошокер або
інші пристосування для відбиття нападів.
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А ще у жінок загострені інстинкти, вони
краще відчувають небезпеку і в крайніх випадках легко йдуть на найжорсткіші заходи.
Як тільки потенційний вбивця бачить поруч
з об’єктом сек’юріті-жінку, а не чоловіка, він
на частку секунди розслабляється. І цього
професіоналу достатньо, щоб переламати
ситуацію на свою користь.
В сучасному світі переваги жінок-охоронців це: не привертає уваги: як джерело
можливої агресії і відбиття нападу вона
сприймається набагато менше, ніж чоловік і, як наслідок, ймовірність досягти своєї
мети у недоброзичливців об’єкта помітно
знижується; наявність в команді жінки-професіонала забезпечує можливість гнучкого
супроводу, а саме, дає доступ в закриті для
чоловіків місця. Дуже важливе поєднання
професій: жінка може прекрасно стежити
за дитиною, виконувати функції секретаря, залишаючись при цьому на сторожі
безпеки свого об’єкта. Велика перевага це
гнучкість в «маскуванні»: жінка-охоронець
може приміряти на себе набагато більше,
ніж чоловік, число ролей для непомітного
супроводу об’єкта. Залежно від того, з ким
вона знаходиться, і в яких обставинах, охоронець з числа представниць слабкої статі
може виступати в ролі няні або домробітниці, коханки або дружини, перекладача,
особистого помічника і багатьох інших.
Жінку-охоронця знайти не так просто.
У цю, небезпечну для життя, професію наважуються прийти далеко не всі, тому їх
особливо цінують.
Керівництво групи охоронних компаній
« ГАЛ – БЕЗПЕКА» запропонувало кожного
року на Чемпіонаті України визначати кращу жінку-охоронця та кращу жіночу команду бодігардів. Ініціатива була підтримана
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Радою Національної федерації охоронців
України і, щороку, суддівська колегія визначає « МІС БОДІГАРД», яка отримує бронзову
статуетку амазонки.

Насправді, з часів Стародавнього Риму,
сильні світу цього воліють жінку чоловікові
в ролі особистого охоронця. Схожі, на перший погляд, на секретарів або особистих
помічників президентів і міністрів красуні,
насправді виступають в ролі їх захисту від
нападу та інших непередбачених ситуацій.
Вибір охоронця багато в чому залежить від
того, яким буде його об’єкт охорони. До послуг жінок, в цій області, часто вдаються
забезпечені і ревниві чоловіки. Взявши
для свого захисту або дружини красеня
спортивної статури, вони починають тут
же малювати в своїй голові картини зради
благовірної з охоронцем. Тому присутність
жінки абсолютно знімає подібне питання і
допомагає уникнути конфліктних ситуацій
в сім’ї. А головне, дозволяє охоронцеві ефективно виконувати свою роботу.
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