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Документально1публіцистичне видання з нагоди 101річчя Служби безпе1
ки України розповідає про становлення й розвиток національної спецслуж1
би. Уперше публікується узагальнена інформація про основні напрями й
результати діяльності СБ України, її керівний склад та символіку. Вміщено
також добірку нарисів про деякі яскраві операції, цікаві події з життя ор1
ганів безпеки. Текст книжки доповнює багатий ілюстративний матеріал,
більша частина якого невідома широкому загалу.



БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ �
БЕЗПЕКА НАРОДУ





Вітаю з 10�ю річницею Служби безпеки України всіх, хто
причетний до виконання покладених на неї важливих і почесних
обов'язків. 

За час свого існування Служба зробила вагомий внесок у ста�
новлення та зміцнення нашої незалежної держави, захист її суве�
ренітету і територіальної цілісності, збереження громадянського
миру. Її працівники живуть в одному ритмі з усім народом, удос�
коналюють свою роботу відповідно до вимог та викликів сучасної
доби.

Впевнений, що ви й надалі будете проявляти професіоналізм,
наполегливість та відповідальність, чесно й сумлінно служити
Вітчизні.

Бажаю енергії і наснаги, успіхів у справі, якій ви себе присвятили.

Л. КУЧМА  

Співробітникам і ветеранам
Служби безпеки України
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сторія Служби безпеки України нероз1
ривно пов'язана з процесом утверджен1
ня державної незалежності. Згадаймо

1991 рік: старі держструктури доживали віку,
нові 1 починали формуватися. У тому складному
становищі насамперед важливо було чітко
усвідомити, що віднині в Україні існує са1
мостійний державний правоохоронний орган
спеціального призначення, і відповідно до цього
переосмислити його функції і опанувати нові
напрями роботи, сприяти створенню потрібної
нормативно1правової бази.

З ухваленням 20 вересня 1991 року Верхов1
ною Радою Постанови "Про створення Служби
національної безпеки України" розпочалося
формування організаційної структури нової
спецслужби. Водночас тривав об'єктивний про1
цес кадрового становлення. Двадцять п’ятого
березня 1992 року вищий законодавчий орган
нашої держави ухвалив Закон "Про Службу
безпеки України". Уперше в державно1політич1
ному житті країни відкрито задекларовано ос1
новні принципи діяльності й функції спеціаль1
ного відомства, чітко визначені його роль і місце
в суспільстві.

На Службу безпеки України, підпорядковану
Президентові й підконтрольну Верховній Раді
України, покладено відповідальні завдання захи1
сту державного суверенітету, конституційного
ладу, територіальної цілісності, життєво важли1
вих інтересів країни та її громадян від розвіду1
вальної діяльності іноземних спецслужб, пося1
гань злочинних угруповань, окремих організацій
та осіб. Конституція і чинне законодавство за1
клали міцне підґрунтя діяльності національної
спецслужби відповідно до вимог формування
правової, демократичної держави. Наріжними
принципами роботи СБ України стали за1
конність, повага до прав і гідності особи, поза1
партійність та відповідальність перед україн1
ським народом.

Становлення Служби безпеки України відбу1
валося на тлі труднощів перехідного періоду. На1
буваючи досвіду, вона динамічно розвивалася,
гнучко реагувала на зміни в суспільстві. Сьогодні
в органах безпеки майже третина офіцерів 1 мо1
лодь до 30 років. Це кваліфіковані правознавці,
економісти, політологи 1 та нова генерація, яка

покликана активно вирішувати складні завдан1
ня у сферах розвідки, контррозвідки, боротьби з
організованою злочинністю, наркобізнесом, те1
роризмом. Мине зовсім небагато часу 1 і вони
визначатимуть обличчя Служби безпеки Укра1
їни та її репутацію в суспільстві. У них великий
потенціал і велике бажання самовіддано працю1
вати на благо народу.

Президент України на урочистих зборах з
нагоди 101річчя Незалежності нашої держави
зазначав: "Україна як держава з'явилася без
пролиття краплі крові й утвердилася без
відкритих протистоянь 1 внутрішніх чи
зовнішніх, нас обминуло лихо збройних
конфліктів". У збереженні стабільності та злаго1
ди в суспільстві є чимала заслуга працівників ор1
ганів державної безпеки України. 

Звичайно, ще не все вдається зробити так, як
хотілося б. Але ми прагнемо, щоб результати на1
шої праці відповідали сподіванням людей. Вони
нам довіряють, покладаються на нашу компе1
тентність, наш професіоналізм.

Українська спецслужба працює в атмосфері
відкритості, у дусі демократичних перетворень.
Упевнений, що запорука ефективної роботи не
лише у всебічній допомозі держави, а й у ро1
зумінні громадськістю об'єктивної потреби
функціонування такого інституту, як держав1
ний правоохоронний орган спеціального при1
значення.

Користуючись нагодою, хотів би висловити
вдячність особовому складові СБ України, який
сумлінно виконує службовий обов'язок. Щире
спасибі ветеранам, котрі беруть участь у про1
фесійному й патріотичному вихованні молодих
працівників. Вітаючи колег із ювілеєм, зичу їм і
їхнім родинам щастя, добробуту, успіхів і всіля1
ких гараздів!

Володимир РАДЧЕНКО
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Перед вами книжка, присвячена діяльності
Служби безпеки України. І хоч десять років 1 це
невеликий проміжок часу в історії, проте сьо1
годні можна сказати, що етап формування і ста1
новлення принципово нового правоохоронного
органу спеціального призначення вже позаду.
СБ України посіла належне місце у державній
системі.

Це видання 1 спроба висвітлити в загальних
рисах пройдений шлях, основні й найвагоміші
здобутки, повідати про проблеми та окреслити
перспективи на майбутнє. Сподіваємося, що
після ознайомлення з пропонованими ма1
теріалами читач збагне всю повноту відповідаль1
ності, яка покладена на Службу безпеки Ук1
раїни, і впевниться, що вона цілком здатна
вирішувати завдання, визначені чинним законо1
давством. 

Серед них 1 захист державного сувереніте1
ту, конституційного ладу, територіальної
цілісності, економічного, науково1технічного,
оборонного потенціалу України, законних
інтересів держави та прав громадян від
розвідувальної діяльності іноземних спец1
служб, підривних посягань з боку окремих ор1
ганізацій і осіб. Проводиться цілеспрямована
робота щодо запобігання, виявлення і припи1
нення тероризму, корупції і організованої зло1
чинної діяльності у сфері управління, еко1
номіки, злочинів проти миру й безпеки людст1
ва та інших протиправних дій, які безпосеред1
ньо створюють загрозу життєво важливим
інтересам України.

Сьогодні в розвідувальній та інформаційно1
аналітичній діяльності акцент робиться на
сприянні керівництву держави в реалізації
зовнішньо1 та внутрішньополітичного курсу
України, зміцненні її обороноздатності й еко1
номічного потенціалу, розширенні міжнарод1
ного співробітництва. Інформаційно1аналітич1
не забезпечення вищих і місцевих органів вла1
ди України є одним із пріоритетних напрямів
діяльності Служби безпеки. Оцінки, пропо1
зиції і прогнози аналітиків СБУ стали важли1
вою складовою інформаційно1аналітичної
підтримки державних рішень, а також осно1
вою відомчої системи виявлення та протидії
внутрішнім і зовнішнім загрозам національній
безпеці.

Оперативно1службова діяльність Департа1
менту контррозвідки СБ України та її ре1
гіональних підрозділів зосереджена на прове1
денні скоординованих і політично вивірених за1
ходів протидії розвідувальним (на шкоду інтере1
сам України) спрямуванням іноземних спец1
служб. Співробітники контррозвідки припини1
ли чимало виявів легальної та агентурної розвіду1
вальної діяльності, зокрема й з позицій диплома1
тичних представництв в Україні. Заблоковано
низку спроб іноземців вивезти новітні науково1
технічні розробки українських учених, зразки
секретної продукції та матеріалів.

Актуальними є протидія нелегальній
міграції, найманству, боротьба з розповсю1
дженням зброї масового знищення, контроль
за експортом зброї, технологій подвійного
призначення. Завдяки вжитим заходам наша
держава не допустила жодного факту пору1
шення міжнародних зобов'язань у цій галузі.
Викрито неодноразові спроби іноземних
фірм та їхніх представників незаконно ре1
алізувати українське озброєння та військову
техніку. У цій сфері Служба безпеки України
відкрита для співробітництва з усіма інозем1
ними партнерами.

Нині основні загрози національній безпеці
України мають переважно внутрішній харак1
тер і зосереджені в економічній та соціальній
сферах. Тому захист економіки є одним із
пріоритетних напрямів роботи Департаменту
контррозвідувального захисту економіки дер1
жави, у складі якого 1 підрозділи екологічної,
продовольчої, технологічної безпеки, боротьби з
комп'ютерними злочинами, захисту інтелекту1
альної власності. Ведеться оперативне супровод1
ження програм економічних реформ, залучен1
ня в Україну новітніх технологій, розв'язання
проблем постачання енергоносіїв. Оперативні
працівники контролюють дотримання вимог
чинного законодавства у сфері валютного регу1
лювання, відвертають та викривають проти1
правні дії, пов’язані з використанням бюджет1
них коштів та іноземних кредитів, запобігають
укладанню економічно невигідних державі угод
з іноземними партнерами.

Головне управління боротьби з корупцією
та організованою злочинністю проводить опе1
ративно1розшукові заходи, спрямовані на
знешкодження найнебезпечніших злочинних
угруповань та притягнення їхніх учасників до
відповідальності, виявлення та припинення
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їхніх спроб взяти під контроль пріоритетні
сфери економіки держави. 

Останніми роками активізували свою
діяльність транснаціональні угруповання нар1
коділків. Територію нашої країни вони намага1
ються використати для транзитного пе1
реміщення так званих важких наркотиків до
Західної Європи, а також розширити сферу
збуту цього "товару". Протидіючи міжнародно1
му наркобізнесу, СБУ плідно співпрацює із
МВС України, спецслужбами інших держав.
Завдяки поліпшенню взаємодії та здійсненню
спільних скоординованих заходів правоохо1
ронних органів вдалося також нейтралізувати
протиправну діяльність низки організованих
груп контрабандистів, вилучити велику
кількість товаро1матеріальних та історико1
культурних цінностей.

На якісно новому рівні проводиться слідча
робота. Розкрито чимало тяжких злочинів,
з'ясовано протиправні механізми і схеми роз1
крадання державних коштів та цінностей,
відмивання тіньових капіталів і їх незаконного
переведення за кордон. За вироками судів до
державного бюджету повернуто грошей, цінно1
стей та майна на сотні мільйонів гривень.

Основні дії підрозділів Департаменту захис1
ту національної державності та боротьби з те1
роризмом спрямовані на збереження миру й
злагоди в суспільстві, запобігання акціям теро1
ристичного характеру, використанню насиль1
ницьких форм та методів політичної боротьби.
Сьогодні в Україні виявів тероризму в класич1
ному його розумінні немає. Проте іноді дово1
диться мати справу з погрозами вчинення на1
сильницьких дій стосовно державних діячів,
представників органів влади всіх рівнів, лідерів
партій та громадсько1політичних об'єднань.

Помітний внесок у реалiзацiю державної
полiтики у сферi інформаційної безпеки та роз1
витку системи урядового зв'язку робить Депар1
тамент спецiальних телекомунiкацiйних систем
та захисту iнформацiї СБ України. Зважаючи на
глибокі структурні й технологiчні зміни в галузi
зв'язку, зусилля спрямовані на забезпечення за1
хисту iнформацiйних ресурсiв держави в мере1
жах передачi даних, упровадження нових iнфор1
мацiйно1телекомунiкацiйних систем та вход1
ження України до свiтового iнформацiйного
простору.

Про різноманітні аспекти своєї дiяльностi
СБУ постiйно iнформує громадськiсть через за1

соби масової iнформацiї. Гласнiсть стала
обов'язковою умовою функцiонування Служби
безпеки. Люди пишуть до СБУ, приходять, не1
суть свiй бiль i стурбованiсть з приводу подiй,
що вiдбуваються. Українська спецслужба про1
демонструвала готовність до відкритості й ши1
рокого діалогу з громадськістю: у мережі Інтер1
нет створено офіційний веб1сайт Служби безпе1
ки України.

Запропонована увазі читачів книга
складається з двох частин. У першій вміщено
спогади колишніх керівників відомства та
розповідається про основні напрями й зміст
діяльності СБ України за 10 років, у другій 1
нариси про деякі яскраві операції, цікаві
епізоди з життя спецслужби, розповіді жур1
налістів про її людей.

Сподіваємося, що книга буде цікавою і спри1
ятиме більшій поінформованості громадськості
про діяльність Служби безпеки. Це лише перша
спроба всебічно показати роль і місце спец1
служби у житті Української держави. Деталь1
ніше осмислення 1 за політиками, науковцями,
журналістами, письменниками.
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A book in front of you is about the Security
Service of Ukraine (Sluzhba Bespeky Ukrayiny
or SBU) that has started functioning in 1992.
Though from a historical perspective a ten1years
interval is a short span of time, one can ascer1
tain that the SBU has already passed a stage of
its establishing and developing as a special1pur1
pose law enforcement authority based on new
principles. The Security Service of Ukraine has
found its place in the system of Ukrainian state
authorities.

This publication attempts to provide a general
overview over activities and achievements, relate
problems, and outline prospects of the SBU.
Hopefully, after consideration of the proposed
information the reader will understand the
extent of responsibility placed on the Security
Service of Ukraine and come to the conclusion
that it is fully capable of carrying out  tasks speci1
fied by laws in force. 

These tasks include protection of state sover1
eignty, the constitutional system, the nation's
territorial integrity, the economic, scientific and
technical, and defense potentials of Ukraine, the
vested interests of the state and the rights of its
citizens from spying activities of foreign intelli1
gence services, as well as from subversive
encroachments of separate organizations,
groups, or individuals. Dedicated efforts are
being made with respect to prevention, uncover1
ing, and preclusion of crimes against the peace
and security of the world. The SBU's tasks
include also the fight against terrorism, corrup1
tion and organized crime in the domains of
administration and economy, as well as against
other illegal acts directly endangering vital
interests of Ukraine.

The emphasis in SBU's intelligence and coun1
terintelligence activities is put on providing the
assistance to the country's leadership regards
implementing foreign and domestic policies, fos1
tering defense and economy potentials, and
widening international cooperation of Ukraine.
Information and analytical support of central and
local Ukrainian authorities is one of the priority
activities of the Security Service of Ukraine.

Forming its own basis for detecting and counter1
acting internal and external threats to the nation1
al security, SBU's analysts prepare assessments,
proposals, and prognoses that play a significant
role in the information and analysis support of
policy decision making in Ukraine.

The SBU's Counterintelligence Directorate
and its regional elements act in concert over tak1
ing politically correct measures to counter spying
pursuits of foreign intelligence services.
Counterintelligence officers have terminated a
number of illegal activities of several foreign
intelligence agents engaged in legal or human
intelligence in Ukraine, including under the
diplomatic cover. They have also frustrated
numerous efforts of carrying outwards documen1
tation, secret samples or materials created by
Ukrainian scientists and development engineers
in the course of sophisticated research and devel1
opment work.

Other SBU's important tasks relate to counter1
acting illegal migration, hiring of mercenaries,
proliferation of weapons of mass destruction, as
well as exercising control over exports of arms
and dual1use materials or technologies. Due to
preventive measures taken by the SBU, Ukraine
has succeeded in meeting fully its international
obligations in this field. The state security service
has barred some foreign companies from illegal
sales of Ukrainian1made armaments and military
hardware. In this area, the Security Service of
Ukraine is open for cooperation with all foreign
counterparts.

At present, main threats to national security of
the Ukrainian state are of internal nature and
they relate mostly to its capability to meet evolving
economic and social challenges. This explains why
the protection of the national economy is one of
the priorities for the Department for National
Economy Counterintelligence, which has in its
composition specific divisions with tasks to deal
with issues of environmental, food supply, and
technological security, as well as with responsibil1
ities of combating computer crimes and protection
of intellectual property rights. This department is
also responsible for operational support of eco1
nomic reform programs, attraction of advanced
technologies, and solution of problems related to
energy supplies. In exercising control over the
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compliance with requirements of the laws in force
on currency regulation,  SBU's operatives have
tasks to prevent and detect illegal transactions
with budget funds and foreign loans and avert
conclusion of contracts with foreign partners that
are economically disadvantageous for the country.

The SBU's Main Directorate for Fighting with
Corruption and Organized Crime implements
operative and investigative measures aimed at
neutralizing most dangerous crime groups and
bringing to responsibility their members. This
SBU's component is responsible for uncovering
and terminating their activities aimed at putting
under control most important sectors of the
Ukraine's economy.

In recent years there has been an increase in
activities of international drugs trafficking gangs
making efforts to use the territory of our country
for transit movement of so called heavy narcotics
to the Western Europe and expand markets for
this "commodity." In the fight against interna1
tional drug business, the Security Service of
Ukraine actively cooperates with the Ukrainian
Interior Ministry and foreign law enforcement,
security and intelligence services. An SBU's initia1
tive on enhancing cooperation and carrying out
law enforcement measures in concert with its for1
eign counterparts has also led to successful joint
operations against a number of organized groups
engaged in smuggling of commodities and materi1
als, as well as other items of cultural and histori1
cal value.

Presently, the SBU carries out its criminal
investigations at a qualitatively new level. It has
succeeded in investigating some serious crimes
associated with embezzling of public funds and
assets, laundering and illegal transfers of shadow
capital abroad. Enforcement of court judgments
by such criminal cases has resulted in bringing
back  to the state budget funds, assets, and prop1
erty totaling hundreds million hryvnyas.  

The main objectives the SBU's Department for
National Statehood  Protection and Combating
Terrorism are to preserve peace and order in the
society and prevent the commission of terrorist
acts and use of extremist forms and methods in
political campaigns. There has been no manifesta1
tions of terrorism in Ukraine in its classical
notion. However, sometimes the SBU has to deal

with various threats to commit violence against
Ukraine's statesmen, government officials, and
party leaders of political parties or civic political
organizations.

The SBU's Department for Special Telecom1
munication Systems and Information Protection
plays an important role in the implementation of
public policy in the field of information security
and development of the governmental telecom1
munications system.  Taking into account cardi1
nal structural and technological reforms in the
telecommunications sphere, SBU's efforts are
directed at protecting information resources in
data transmission networks, introducing new
information and telecommunications systems,
and supporting Ukraine's entry into the global
information space.

The SBU regularly informs the public on vari1
ous aspects of its activities by reporting results of
its operations in the mass media. Publicity has
become an essential condition in the functioning
of the Security Service of Ukraine. Many people
write letters to or visit the SBU to express their
worries and concerns about the course of devel1
opment of some events. By launching an official
web site of the Security Service of Ukraine on the
Internet, the Ukrainian state security service has
demonstrated its commitment to openness and
broad dialogue with the public.

The book that is proposed to the attention of
readers consists of two parts. The first part con1
tains recollections of former SBU's senior officials
and gives some information on key activities and
achievements made by the SBU over ten years.
The second part includes short feature1stories
about interesting episodes of operations conduct1
ed by it. The book also has within itself some
essays about  SBU's officers.  

Hopefully, the proposed book will be read
with interest and it will assist in giving more
knowledge to the public about the state security
service. This effort is the first of its kind to show
the role of the state security service in the
Ukrainian state. Yet more profound trying to find
its purport should be politicians made by schol1
ars, journalists, and writers.

Editorial Board
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МАРЧУК Євген Кирилович
Голова Служби безпеки України

(листопад 1991 + липень 1994 рр.)

ЗАЖИВЕМО В СИЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

Радянському Союзі Україна не мала й не мог1
ла мати самостійної національної спецслужби.
Комітети державної безпеки всіх без винятку

союзних республік були складовими єдиної структури
КДБ СРСР із центром у Москві. Образно кажучи,
ключі від важливих напрямів діяльності відомства 1
розвідки, урядового зв'язку та деяких інших 1 висіли на
Луб'янці. 

Одна лише загальносоюзна система забезпе1
чення урядового зв'язку була такою міцною "пу1
повиною", яку важко з маху перерізати без ри1
зику для здоров'я новонародженої держави. Усе
це розуміли політичні лідери тогочасної Ук1
раїни, які реально оцінювали становище й не

йшли на повідку в емоцій у складних питаннях
державотворення. 

Гарячковість і мітинговий запал 1 не
найліпші порадники в таких делікатних спра1
вах, як реформування правоохоронної системи
й особливо спецслужби. А болючі "хірургічні
втручання" в її кадровий організм ("Скороти1
ти! Розігнати!") 1 шлях хибний і недалекогляд1
ний. Україну обминуло це лихо: восени 1991
року Верховна Рада створила відповідну
комісію з переатестації особового складу
ліквідованого Комітету державної безпеки
УРСР, до якої введено представників різно1
манітних політичних сил. Дехто, щоправда, ви1
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сував радикальні гасла: "Усіх керівників 1 у
відставку!" Проте гору взяв тверезий підхід:
парламентарі врахували негативний досвід ре1
формування спецслужб у сусідніх країнах ко1
лишнього "соцтабору", а також рекомендації
впливової міжнародної організації 1 Ради
Європи. 

Громадськість багатьох країн світу била на
сполох: чимало працівників спецслужб, яких
"викинули на вулицю" в Східній Європі, підби1
рали кримінальні структури. А злочинний світ,
як відомо, не визнає кордонів. Забігаючи напе1
ред, скажу: про це на початку 1992 року йти1
меться на першій міжнародній конференції
розвідувальних служб демократичних держав у
Софії. В обговоренні низки гострих проблем
братимуть участь представники 22 країн Старо1
го і Нового Світу, серед них і делегати з України.
Учасники форуму схвалять практику реформу1
вання спецслужб тих держав, які діяли виваже1
но: не вчиняли докорінних чисток, а зберегли
професіоналів, котрі виявили бажання чесно
служити своєму народові, захищати інтереси
незалежної держави, й перевели їх до нових
структур.

Створена Верховною Радою України комісія
за участю фахівців визначила функції, штат
Служби національної безпеки, а відтак через
"депутатський рентген" пройшли всі мої за1
ступники й керівники провідних підрозділів
(Голову Служби затвердила сама Верховна Ра1
да). Члени комісії уважно вивчали особові спра1
ви генералів і старших офіцерів, цікавилися
їхньою минулою роботою в Комітеті державної
безпеки, діловими й особистими якостями.
Приблизно третину кандидатур комісія відхи1
лила.

Дуже важливим було й питання про долю
та шляхи практичного використання архівів
Комітету державної безпеки, уведення в на1
уковий обіг документів, що проливають світло
на події історичного минулого України (колек1
тивізація, голодомор, "великий терор" тощо). З
матеріалами фондів припинених справ ко1
лишніх органів ВЧК1ГПУ1НКВД на початку
901х активно працювали групи письменників і
вчених. У відомчому архіві СБУ було створено
підрозділ, який проводив реабілітаційну робо1
ту. Її результати широко висвітлювала преса; за
активної участі наших працівників побачили
світ декілька документальних і науково1попу1
лярних видань.

Суттєво відрізнявся від радянського й ме1
ханізм контролю за діяльністю СБ України.
Крім найвищого нагляду за дотриманням і за1
стосуванням законів Службою безпеки, який
здійснюють Генеральний прокурор України та
уповноважені ним прокурори, Голова СБУ
звітував на закритих засіданнях Комісії з пи1
тань оборони і державної безпеки, на закрито1
му засіданні Верховної Ради з цих питань. Регу1
лярно, не менш як раз на тиждень, Президент
України особисто приймав керівника спец1
служби, який доповідав главі держави з основ1
них питань діяльності відомства. Крім того, що1
року Голова СБУ подавав письмовий звіт про її
роботу Президентові та Верховній Раді.

Після створення Співдружності Незалеж1
них Держав гостро відчули потребу чіткої рег1
ламентації відносин між органами безпеки
країн 1 учасниць СНД на двосторонній взаємо1
вигідній основі. Своєчасним кроком до
зміцнення міжнародних контактів стала домо1
вленість про взаємодію і допомогу в таких пи1
таннях, як виявлення, запобігання, припинення,
розслідування злочинів, віднесених до компе1
тенції органів державної безпеки, а також у
розшуку осіб, що скоїли злочини або підозрю1
ються в цьому. Налагодили обмін інформацією
в питаннях протидії тероризмові, організованій
злочинності, наркобізнесу.

У боротьбі з контрабандою, корупцією та
іншими кримінальними злочинами Служба
безпеки не лише витрачала бюджетні кошти, а
й щороку повертала державі суми, зіставні з бю1
джетом самої СБУ. Вірив тоді й упевнений сьо1
годні: із сильною спецслужбою заживемо в
сильній державі!

Євген МАРЧУК
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удь1який період діяльності спецслужби
по1своєму цікавий, складний, із своїми
прецедентами і "безпрецедентними"

подіями. Пригадується 1994 рік: викрили низку
злочинних угруповань, і майже в усіх є право1
охоронець або чиновник... В аеропорту затрима1
ли людину з валізою (!) таємних документів...
Страйкують залізничники... А водночас, при1
міром, Управління "Т" укомплектоване кадра1
ми лише на 55 відсотків...

Березневого вечора 1994 року до Служби
безпеки України зателефонував начальник Уп1
равління СБ України в Криму І. Коломицев. Він
доповів, що годину тому до Управління прибув
нещодавно обраний президент Автономної Рес1

публіки Крим Ю. Мєшков у супроводі групи оз1
броєних автоматами працівників міліції. Він за1
пропонував зібрати членів ради Управління і в
їхній присутності підписав указ про звільнення
І. Коломицева з посади начальника. На цей пост
Ю.  Мєшков призначив генерал1майора запасу
Радянської Армії В. Лєпіхова, колишнього на1
чальника штабу 321го армійського корпусу, дис1
локованого в Криму. Начальник штабу свого ча1
су відмовився скласти присягу на вірність ук1
раїнському народові. 

Власне рішення Ю. Мєшков мотивував
"зміною політичного становища в Криму". Він
наказав "новому начальникові" залишатися в
кабінеті й негайно братися до роботи. З
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МАЛІКОВ Валерій Васильович
Голова Служби безпеки України
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керівництвом держави, Службою безпеки Ук1
раїни Ю. Мєшков це рішення не лише не по1
годжував, а навіть не доводив його до відома
Києва. Таку саму "операцію" президент АРК
провів у Міністерстві внутрішніх справ Кри1
му, призначивши міністром відставного гене1
рала, колишнього командира 321го армійсько1
го корпуса.

Тоді вже був чинним Закон про Службу без1
пеки України, який чітко регламентував поря1
док призначення керівників її регіональних ор1
ганів. Спроба Голови СБ України телефоном
роз'яснити Ю. Мєшкову ситуацію не мала
успіху. Після доповіді Президентові України бу1
ло прийнято рішення з’ясувати становище на
місці.

А в Сімферополі картина була такою: у
кабінеті начальника органу СБ України
сиділи… два керівники. "Новопризначений" не
залишав приміщення навіть уночі. Законний 1
теж на робочому місці (з ним був постійний
зв'язок, він виконував інструкції та вказівки
керівництва СБ України). Про становище в ко1
лективі й організацію оперативно1службової
діяльності годі казати...

Зустрітися з представниками СБ України
Ю. Мєшков відмовився.

Почали з "низів". Ставленик лідера АРК
двозначність свого становища розумів, проте
"як людина військова" виконував вказівки
тільки "свого президента". Нехитрою, але про1
думаною і... делікатною комбінацією вдалося
вивести В. Лєпіхова за межі службового при1
міщення й відвезти до будинку Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, де містився
штаб Ю. Мєшкова.

Чому "делікатною"? Варто, мабуть, нагадати
про тогочасне становище на півострові. Регіон
тільки1но став автономією. Діяла низка партій,
рухів, об'єднань широкого політичного спектру.
Щойно відбулися бурхливі президентські вибо1
ри. На вулицях Сімферополя перманентно три1
вали мітинги, учасники яких навідувалися під
будинок Управління СБУ з гаслами "Криму 1
свою службу безпеки", "Лєпіхова 1 в начальни1
ки" та ін. Складне економічне становище, та ще
й гостра проблема кримських татар, розгул зло1
чинності, насамперед 1 організованої… У ті дні
багато важила оперативна інформація, тож
проводили взаємокорисні зустрічі з лідерами
ледь не всіх політичних партій і громадських
рухів, професійних, творчих, навіть спортивних

організацій. По1друге, важливо було донести до
населення державницькі, патріотичні позиції
працівників органів безпеки.

Окремо варто сказати про контакти з уря1
дом Автономії. Декого з чиновників запрошу1
вали на зустрічі з особовим складом Уп1
равління, з деякими спілкувалися індивідуаль1
но, утверджуючи в думці: треба діяти кон1
структивно. Уся наша робота на півострові тоді
проводилася силами Кримського управління та
відрядженими до АРК групами фахівців
центрального апарату СБ України. Діяльність
спеціальних підрозділів обмежувалася суто ло1
кальними заходами профілактичного змісту.

Служба безпеки України регулярно до1
повідала інформацію керівництву держави, опе1
ративно приймалися потрібні рішення. У сукуп1
ності з широким висвітленням кримських про1
блем місцевою і загальнодержавною пресою
вдалося не допустити загострення ситуації та
створити передумови стабілізації становища в
Автономії.

Цей кримський спогад 1 лише епізод з не та1
кого вже й далекого 19941го. Але в ньому як у
краплині води відбився час 1 напружений, супе1
речливий, цікавий і неповторний. 

Валерій МАЛІКОВ
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ДЕРКАЧ Леонід Васильович
Голова Служби безпеки України

(квітень 1998 + лютий 2001 рр.)

ВИМОГИ ЧАСУ
казом Президента України мене при1
значили Головою Служби безпеки Ук1
раїни у квітні 1998 року. До цього керу1

вав Державною митною службою, був першим
заступником Голови СБУ в 199411995 роках,
очолював Державну службу з питань технічно1
го захисту інформації. А ще раніше йшов щаб1
лями оперативної і керівної роботи в органах
держбезпеки, працюючи в Дніпропетровській
області.

Отже, нова посада не була для мене чимось
незвіданим. Я знав систему, людей, специфіку
роботи. Служба тоді вже пройшла період ста1
новлення. Щодо організації відомства, його
структури, кадрів 1 це був цілком сформований

правоохоронний орган спеціального призначен1
ня, здатний розв'язувати будь1які завдання у
сфері захисту національної безпеки. Міцний
фундамент, перші поверхи нової української
спецслужби надійно заклали попередники. Своє
завдання я бачив у тому, щоб розбудовувати її
далі з огляду на особливості становища в країні
й ті завдання та вимоги, які висувалися найви1
щим керівництвом держави.

У другій половині 901х стало очевидним, що
найбільших збитків інтересам національної без1
пеки завдають негативні явища й процеси в еко1
номічній і соціальній сферах. Провідними за1
вданнями державних структур мало стати подо1
лання кризових явищ в економіці, забезпечення
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стабільного поступу реформ, розвитку вироб1
ництва, прориву вітчизняної продукції на світо1
вий ринок, привабливості нашої держави для
іноземного інвестора. 

Зваживши на це, ми привели у відповідність
до вимог часу склад і функції підрозділів Цент1
рального управління СБУ та органів військової
контррозвідки. Вони стали базуватися на прин1
ципах спеціалізації і максимальної концент1
рації сил і засобів спецпідрозділів, розвідки та
контррозвідки на питаннях зміцнення еко1
номічної безпеки, боротьби з організованою
злочинністю та корупцією. Центральний апарат
відомства перебудували за блоково1функ1
ціональним принципом: створено шість депар1
таментів, зокрема й контррозвідувального захи1
сту економіки держави. Сформовано нові уп1
равління й підрозділи захисту державної
таємниці та  інтелектуальної власності, продо1
вольчої та екологічної безпеки, боротьби з
комп'ютерною злочинністю. Заклали підвалини
Ситуаційного центру СБ України. Провели
технічне переоснащення деяких провідних
підрозділів, а також поліпшили умови праці
розвідників (новий комплекс будинків),
працівників Управлінь "Т", "К", збудували в
Службі спортзал. У багатьох регіонах 1 Крим,
Львів, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Суми,
Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя 1 помітно
скоротилися черги на житло. 

Водночас посилили персональну відпові1
дальність керівників усіх рівнів за результати
діяльності оперативних підрозділів. Я особисто
побував у всіх без винятку регіональних орга1
нах. Відвідуючи область, запитував у началь1
ників і оперативних працівників їхню думку
щодо вирішення того чи того питання, з'ясову1
вав, чи правильно оцінюють зміст проблеми в
цілому, на державному рівні. Вимагав від
співробітників не лише припиняти злочини, а й
глибоко аналізувати матеріали, виявляти типові
механізми кримінальної діяльності, прогнозу1
вати розвиток ситуації. Адже одне з найваж1
ливіших завдань Служби безпеки в умовах сьо1
годення 1 працювати на випередження, виявля1
ти умови й причини формування негативних
процесів і на цій основі 1 запобігати протиправ1
ним діям.

Завдяки вжитим заходам вдалося у стислі
терміни підвищити результативність на основ1
них напрямах. Хоча, звичайно, були й труднощі,
проблеми, хиби в роботі. Не все вдалося зробити

так, як хотілося б. Але закономірний ево1
люційний процес розбудови спецслужби тривав.
Потрібен час, щоб усе відшліфувалося й притер1
лося, щоб молоді співробітники, яких дуже бага1
то прийшло на початку й у середині 901х, стали
справжніми професіоналами, і їхня компе1
тентність підвищила в цілому компетентність
усієї системи державної безпеки.

А взагалі мене радує наша молодь 1 освічена,
ерудована, ініціативна, відповідальна. Молоді
працівники Служби позбавлені тягаря минуло1
го. І це важливий позитивний чинник. А
потрібний досвід буде. Під час нарад, зустрічей
я завжди їм радив бути принциповими, працю1
вати над собою, пам'ятати принцип трьох "П" 1
патріотизм, професіоналізм, порядність, без чо1
го просто неможливо бути справжнім
співробітником спецслужби. А ще казав, щоб не
"заглядали в рот" керівництву: доповідали до1
стовірну інформацію, таку, якою вона є, подо1
бається це комусь чи ні.

Цих принципів намагаюся завжди дотри1
муватися й сам. І сьогодні, зустрічаючись із ко1
лишніми колегами, я відкрито дивлюся їм в
очі. Пригадую, якось в інтерв'ю газеті "Столич1
ные новости" на запитання, що вважаю най1
важливішим у своєму житті, відповів: бути ко1
рисним своїй країні та сприяти тому, щоб Ук1
раїна і кожний її громадянин почувалися в
безпеці, були захищеними. Щоб люди повіри1
ли в справедливість, чесність, були впевнені в
завтрашньому дні, пишалися рідною країною.
І щоб самому не було соромно за те, що ти ро1
бив і як робив. Готовий і сьогодні підписатися
під кожним своїм словом.

Леонід ДЕРКАЧ

19



ля людей і держави, поза політикою і
лише у правовому полі має діяти створе1
ний у незалежній державі правоохорон1

ний орган спеціального призначення 1 Служба
безпеки України. Ці основні тези, виголошені в
перші дні життя суверенної України, стали ре1
аліями сьогодення. Наразі органи державної
безпеки розбудовуються та вдосконалюють
свою діяльність не на засадах ідеологічної чи
політичної кон'юнктури, а працюють, спираю1
чись на наукові й правові підвалини. Вони засто1
совують у своїй щоденній роботі визначені за1
коном механізми, зважаючи на реальні потреби
державотворення, в інтересах суспільства. 

Ефективна робота спецслужби, її майбутнє
великою мірою залежать від кадрів, спромож1
них розв’язувати складні завдання, гнучко й
адекватно реагувати на зміни обстановки. Тому
на етапі становлення Служби безпеки України
одна з основних проблем полягала у формуванні
працездатного колективу.

Поєднання професіоналізму й досвіду з інте1
лектуальним потенціалом молодих працьови1
тих людей, здатних творчо мислити, грамотно
діяти у складних умовах перехідного періоду,
становило основу кадрової політики. Прихід до
лав спецслужби молодих фахівців 1 юристів,
економістів, політологів 1 зумовлювався об'єк1
тивними реаліями та потребами формування
органів безпеки суверенної України.

Першим документом, з яким пов'язана
новітня історія країни, її сучасне та майбутнє,
стала ухвалена Верховною Радою УРСР 16 липня
1990 року Декларація про державний суве1
ренітет України, у якій зокрема закріплено пра1
во України мати власні Збройні Сили, внутрішні
війська та органи державної безпеки, котрі мали
підпорядковуватися єдиному тоді найвищому
державному органу 1 Верховній Раді УРСР. 

Від проголошення Незалежності 24 серпня
1991 року чинними на території України стали
тільки її Конституція, закони, постанови уряду.
Тоді ж Верховна Рада проголосувала за департи1
зацію війська та правоохоронних органів. Ви1
никли унікальні можливості створити систему
органів державної безпеки принципово нової
якості та призначення.

Невдовзі Постановою Верховної Ради Ук1
раїни від 12 вересня 1991 року "Про порядок
тимчасової дії на території України окремих
законодавчих актів Союзу РСР" було визначе1
но, що до ухвалення відповідних актів законо1
давства України на її території чинними є ак1
ти законодавства СРСР з питань, не врегульо1
ваних законодавством України, за умови, що
вони (нормативні акти) не суперечать Консти1
туції і законам України. Ця норма дала змогу
ретельно, на плановій основі, зважаючи на
пріоритети суспільно1політичного життя, ду1
мки фахівців, створювати правове підґрунтя
незалежної держави.

У колишньому СРСР питання державної
безпеки, військової сфери, соціального і право1
вого захисту військовиків на законодавчому
рівні не було досконало врегульовано. Тому роз1
будовувати правові засади в цих сферах довело1
ся майже з нуля, використовуючи досвід і за1
гальносвітові принципи функціонування
спеціальних служб.

Відразу після проголошення незалежності
Верховна Рада України ліквідувала своєю по1
становою Комітет держбезпеки УРСР і пору1
шила питання про створення Служби
національної безпеки України. Від 20 вересня
1991 року, коли відповідною постановою було
утворено СНБУ, започатковано новітню
історію української спеціальної служби. Але в
сучасному вигляді, з чітким визначенням пра1

20

Н А  С Т О Р О Ж І  Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  Д Е Р Ж А В И .  1 0  Р О К І В  С Л У Ж Б І  Б Е З П Е К И  У К Р А Ї Н И

БІЛЯ ВИТОКІВ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Д



вового статусу, СБ України відбулася 25 берез1
ня 1992 року 1 день ухвалення Закону "Про
Службу безпеки України".

Протягом десятиріччя в державі створено
чітку нормативно1правову вертикаль, урегульо1
вано основні напрями діяльності у сфері дер1
жавної безпеки.

Ось лише деякі найосновніші законодавчі
норми. Згідно із статтею 17 Конституції Ук1
раїни, забезпечення державної безпеки і захист
державного кордону України покладаються на
відповідні військові формування та правоохо1
ронні органи держави, організацію і порядок
діяльності яких регламентує закон. Відповідно
до Основного Закону, затвердження загальної
структури, чисельності, визначення функцій
Служби безпеки України є компетенцією Вер1
ховної Ради України.

Закон "Про Службу безпеки України" виз1
начає завдання СБ України, систему та ор1
ганізацію її діяльності, повноваження, а також
питання соціального та правового захисту
військовослужбовців і працівників СБ України.
Її органам і співробітникам для виконання по1
кладених на них обов'язків надається право
проводити гласні й негласні оперативні заходи в
порядку, визначеному Законом "Про оператив1
но1розшукову діяльність". Служба безпеки Ук1
раїни керується також Законом "Про ор1
ганізаційно1правові основи боротьби з ор1
ганізованою злочинністю". 

Статтею 6 Закону "Про розвідувальні органи
України" передбачено, що "розвідувальну
діяльність в інтересах національної безпеки Ук1
раїни, захисту її суверенітету, територіальної
цілісності та національних інтересів від
зовнішніх загроз, у межах визначених законом
повноважень, здійснюють розвідувальні орга1
ни… Служби безпеки України 1 для забезпечен1

ня інтересів держави в політичній, економічній,
військово1технічній, науково1технологічній,
інформаційній та екологічній сферах…"

Законом "Про державну таємницю" визначе1
но, що Служба безпеки України є спеціально
уповноваженим органом державної влади у
сфері забезпечення охорони державної таєм1
ниці.

Указом Президента України від 6 жовтня
2000 року "Питання Департаменту спеціаль1
них телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України" затверд1
жено Положення про цей Департамент, який є
органом державного управління, що діє у складі
Служби безпеки України та підпорядковується
їй. Департамент проводить державну політику у
сфері захисту державних інформаційних ре1
сурсів у мережах передачі даних, крипто1
графічного й технічного захисту інформації, за1
безпечує функціонування державної системи
урядового зв'язку.

Крім того, Указом Президента України від
15 грудня 1999 року "Про зміни у структурі
центральних органів виконавчої влади" затверд1
жено схему організації та взаємодії цих органів,
згідно з якою Службу безпеки віднесено до цен1
тральних органів виконавчої влади зі спеціаль1
ним статусом.

Одночасно проводилася активна відомча
нормотворча діяльність. Саме тоді розроблено
сотні відомчих нормативних актів: положень,
інструкцій, наказів, розпоряджень тощо, в яких
закладено стратегію і тактику діяльності Служ1
би, методику розвідувальної, контррозвідуваль1
ної та оперативно1розшукової роботи.

Отож сьогодні з упевненістю можна сказати,
що співробітники СБУ виконують покладені на
них завдання лише в правовому полі. Пріорите1
ти, основні принципи роботи СБ України,
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відкрито й чітко визначені 10 років тому, і далі
залишатимуться незмінними 1 працювати на
благо народу України.

Більш повне розуміння історії Служби без1
пеки України неможливе без розгляду цього
питання в тісному взаємозв'язку з новітньою
історією розвитку інститутів національної дер1
жавності, специфіки ухвалення й реалізації
політичних рішень у галузі національної безпе1
ки України, що склалися в останні десять
років.

Становлення і розвиток Служби безпеки Ук1
раїни, визначення її завдань, функцій та повно1
важень, законодавчого та нормативно1правово1
го забезпечення діяльності слід розглядати в
контексті складних геополітичних та інших
процесів початку 901х років ХХ століття,
внаслідок яких виникла нагальна потреба утво1
рення й розвитку системи забезпечення
національної безпеки України. Потребу в такій
системі наша новоутворена держава відчула
майже з перших днів свого існування, постав1
ши, як і решта пострадянських країн, перед
численними загрозами й викликами, для адек1
ватного реагування на які ще не було відпо1
відних механізмів.

Тому в Україні науково1теоретична розроб1
ка проблем забезпечення національної безпеки,
а також реалізація на цій базі відповідної дер1
жавної політики, створення необхідних політи1
ко1правової бази і структур управління почали1
ся практично з моменту набуття незалежності.
Одним із початкових етапів цього процесу
можна вважати утворення Указом Президента
України від 15 січня 1992 року Комісії з підго1
товки пропозиції про статус, порядок діяль1
ності і структуру Ради національної безпеки Ук1
раїни. Серед її завдань 1 організація розробки
Концепції національної безпеки України, про1

екту Закону "Про національну безпеку Ук1
раїни" та пропозиції щодо шляхів вирішення
проблем у цій сфері.

Буква і дух Указу дають змогу відчути складну
історичну атмосферу тих часів, обстановку по1
шуку шляхів як розв'язання одного з нагальних
питань розбудови нової демократичної держави,
так і досягнення консенсусу між різними
політичними силами суспільства. У цьому кон1
тексті заслуговує на увагу те, що Комісія мала
проводити наради й консультації не лише з "по1
садовими особами Кримської АРСР, міст Києва
і Севастополя, міністерств і відомств, постійних
комісій Верховної Ради України", а й із пред1
ставниками громадських організацій.

Напрацювання Комісії були використані
при створенні Ради національної безпеки і обо1
рони України (РНБОУ), утвореної Указом Пре1
зидента України від 1 липня 1992 року.
Доречно також згадати, що оперативні
працівники, аналітики та науковці Служби без1
пеки України 1992 року взяли активну участь у
підготовці одного з перших проектів Концепції
національної безпеки України, багато поло1
жень якого увійшло до остаточної редакції цьо1
го документа, ухваленого Верховною Радою Ук1
раїни 16 січня 1997 року.

Слід підкреслити, що становлення й розви1
ток системи національної безпеки України
тісно пов'язані зі становленням і розвитком
інституту президентської влади, що відповідає
як історичним традиціям вітчизняного
державотворення, так і досвіду інших країн, зо1
крема Сполучених Штатів Америки і
Російської Федерації. Надалі цей принцип було
втілено в Конституції України, згідно з якою за1
безпечення національної безпеки віднесено до
конституційних повноважень Президента Ук1
раїни (ст. 106).
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Утворений при Президентові України коор1
динаційний орган з питань національної безпе1
ки 1 Рада національної безпеки і оборони Ук1
раїни, який  "координує і контролює  діяльність
органів виконавчої влади у сфері національної
безпеки і оборони", також набув свого консти1
туційного статусу в ст. 107  Конституції Ук1
раїни. У 1998 році компетенція та функції Ради
були визначені окремим Законом України.

Зокрема, відповідно до Конституції України
та Закону України "Про Раду національної без1
пеки і оборони України", РНБОУ очолює Пре1
зидент України, а серед п'яти найвищих поса1
дових осіб, які, згідно зі ст. 106 Конституції, за
посадою входять до складу Ради, є і Голова
Служби безпеки України.

Про першочергову увагу глави держави до
питань національної безпеки свідчить, зокрема,
Указ Президента України Л. Кучми від 28 серп1
ня 1998 року "Про положення про Раду
національної безпеки при Президентові Ук1
раїни", яка відтоді суттєво посилила сис1
темність у своїй роботі. Наприклад, лише за
період 199712001 рр.  на засіданнях Ради було
розглянуто майже 30 переважно комплексних
питань безпеки й оборони держави, а виконан1
ня її рішень органами виконавчої влади, введе1
них у дію відповідними Указами Президента
України, дало змогу в цілому поліпшити ситу1
ацію у сфері національної безпеки.

Безумовним позитивним надбанням вітчиз1
няної політичної історії є те, що на відміну від
попередніх часів ці рішення здебільшого
опубліковані в засобах масової інформації, а то1
му 1 відкриті громадськості. Це сприяє широкій
дискусії в суспільстві з актуальних проблем за1
безпечення національної безпеки, посилення
громадського контролю за діяльністю держави у
цій важливій сфері суспільного життя.

Варто також підкреслити, що в багатьох ви1
падках підставою розгляду деяких питань на
засіданнях Ради національної безпеки і оборо1
ни України була оперативна інформація або
аналітичні оцінки Служби безпеки України.
Складається також притаманна політичній
практиці демократичних країн тенденція ро1
тації кадрів між Апаратом Ради національної
безпеки і оборони України і Службою безпеки.

Усе це дає підстави для висновку про те, що
в Україні складається демократична практика
ухвалення й реалізації рішень у системі забезпе1
чення національної безпеки, у якій Служба без1
пеки України посідає визначене Конституцією,
Законами України та рішеннями глави держа1
ви місце.

Петро ШАТКОВСЬКИЙ,
перший заступник

Голови Служби безпеки України
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Наказом Голови Служби
національної безпеки України
від 28 грудня 1991 року ство1
рено Головне управління роз1
відки (ГУР). Воно мало визна1
чити стратегію розвитку, ос1
новні засади, форми й методи
діяльності за нових умов; ство1
рити класичні напрями робо1
ти сучасної розвідслужби, спи1
раючись на стратегію форму1
вання її структури й кадрового
складу; добувати розвідвідо1
мості та інформувати найвище
керівництво держави з акту1
альних проблем національної
безпеки.

Визначені завдання зумови1
ли потребу сформувати під1
розділ, який в умовах скорочення озброєнь і
військового бюджету суверенної України, її
без'ядерного статусу став би одним з гарантів її
безпеки. Розвідслужбу, що не лише виявляла б
зовнішні загрози національній безпеці, а й виз1
начала сприятливі чинники та використовувала
їх на захист інтересів країни на міжнародній
арені. Розв'язувати ці складні завдання належа1
ло комплексно, в стислі терміни. Тож з перших
днів роботи Служби безпеки України  керів1
ництво держави вже мало змогу користуватися
інформацією, яка суттєво доповнювала відо1
мості з дипломатичних представництв, преси й

аналітичних розробок, що го1
туються переважно на базі за1
гальнодоступних матеріалів.

Попри об'єктивні трудно1
щі, Головне управління розвід1
ки стало національним розвіду1
вальним органом, здатним роз1
в'язувати складні завдання так1
тичного й стратегічного харак1
теру. Цей статус надано ГУР
відповідним Указом Прези1
дента України наприкінці
2000 року. Головне управління
розвідки здобуло визнання в
нашій державі й серед спец1
служб та розвідорганів інозем1
них країн.

Відповідно до основних за1
вдань Служби безпеки Украї1

ни повинна проводити розвідувальну роботу в
інтересах ефективного проведення органами
державної влади та управління України
внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення
проблем оборони, соціально1економічного бу1
дівництва, науково1технічного прогресу, еко1
логії та інших питань, пов'язаних із національ1
ною безпекою. 

Важливим кроком у справі зміцнення право1
вих засад став ухвалений у березні 2001 року За1
кон "Про розвідувальні органи України". У ньо1
му чітко визначено мету, основні завдання та
принципи роботи зовнішньої розвідки, окрес1
лено права й сфери діяльності розвідорганів, по1
рядок взаємодії між ними та іншими держав1
ними органами, відносини з іноземними спец1
службами тощо.

Закон, що дуже важливо, чітко визначає
правовий статус і умови соціального захисту
співробітників розвідувальних органів Ук1
раїни й осіб, які конфіденційно співпрацюють
з ними.

Для нормального функціонування будь1яко1
му соціальному інститутові потрібні кваліфіко1
вані фахівці. Процес професійної підготовки ка1
дрового складу зовнішньої розвідки тривалий і
передбачає постійний розвиток та вдосконален1
ня особистих і ділових якостей працівника, по1
глиблення теоретичних знань, набуття практич1
них навичок, виховання патріотизму, від1
повідальності за доручену справу. Розвідник має
досконало знати іноземні мови, впевнено діяти
в складних умовах.
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Г О Л О В Н Е  У П Р А В Л І Н Н Я  Р О З В І Д К И

Створений у липні 1995 року в
Національній академії Служби безпеки Ук1
раїни факультет зовнішньої розвідки 1 кузня її
кадрів. Правильно визначені концептуальні за1
сади й основні напрями розвитку Головного уп1
равління розвідки та розвідпідрозділів
регіональних органів Служби безпеки України
цілком відповідають сучасним потребам розбу1
дови правової демократичної держави.
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У структурі Служ1
би безпеки України
цей підрозділ посідає
одне з чільних місць.
Уже сама назва визна1
чає його роль у сис1
темі спеціальних служб. Перший крок на шля1
ху розбудови сучасної української контр1
розвідки 1 створення Указом Президента Ук1
раїни від 18 грудня 1991 року органів військо1
вої контррозвідки, а 27 грудня 1 Головного уп1
равління контррозвідки (ГУК). Його основні за1
вдання 1 викривати й припиняти розвідувальну
діяльність іноземних спецслужб і організацій
щодо України та захищати економічні інтереси
держави. 

За час своєї діяльності українська контр1
розвідка зазнала низки реорганізацій. Вона,
гнучко реагуючи на зміни в соціально1еко1
номічному становищі та оперативній ситуації в
країні, утворювала нові підрозділи, деякі з них
виділено в самостійні. Це такі, як Головне уп1
равління радіоконтррозвідки, Департамент
контррозвідувального захисту економіки держа1

ви, Управління охоро1
ни і контррозвідуваль1
ного захисту держав1
ної таємниці. Копіт1
кою була робота, по1
в'язана зі створенням

самостійної військової контррозвідки, якого в
молодій незалежній державі не існувало.

Нова українська контррозвідка рішуче
відмовилася від застарілих принципів над1
мірної централізації, глобалізму, тотальності то1
що. Сучасні засади контррозвідувальної діяль1
ності на практиці втілювали в життя досвід1
чені професіонали Г. Федяєв, Г. Скибінецький,
П. Шатковський, А. Матвєєв, Л. Омелянчик та
інші. Визначальним принципом роботи стало
використання оперативних засобів в інтересах
запобігання протиправній діяльності у сфері
національної безпеки, захисту громадян та інте1
ресів держави від посягань іноземних розвідок.
Важливе значення мало утворення в системі
контррозвідки аналітичних підрозділів, здатних
усебічно вивчати й оцінювати оперативну
інформацію, коригувати на основі аналізу дії та
заходи оперативних підрозділів.

Як упродовж минулих років розбудови суве1
ренної демократичної держави, так і нині
діяльність контррозвідки Служби безпеки Ук1
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раїни зумовлена насамперед національними
інтересами держави, потребою зміцнення за1
конності й правопорядку. Робота контр1
розвідників грунтується на засадах законності,
поваги до прав і гідності особи, відповідальності
перед народом України.

Важливі етапи становлення вітчизняної
контррозвідки 1 розробка й набуття чинності
1994 року "Основ контррозвідувальної діяль1
ності СБ України", а 1998 року 1 "Концепції
контррозвідувальної діяльності", в яких уперше
визначено основи стратегії і тактики контр1
розвідувального забезпечення національної без1
пеки держави. Це сприяло концентрації зусиль
на пріоритетних напрямах захисту національ1
них інтересів у політичній і військовій сферах
від розвідувальних посягань.

Контррозвідка України об'єктивно оцінює
розвідувальні спрямування іноземних спе1
ціальних служб, застосовує ефективні ме1
ханізми протидії їм, що дає змогу знизити ак1
тивність розвідок деяких країн, викрити і при1
пинити незаконну діяльність осіб, які до них
причетні.

Запобігання протиправній діяльності іно1
земних розвідок у нашій державі має систем1
ний і спланований характер. Проводяться
складні контррозвідувальні заходи, які потребу1
ють високої кваліфікації та професійної май1
стерності оперативного  і керівного складу. Ці
якості, як і глибокі теоретичні знання,
патріотизм, відповідальність, притаманні сучас1
ному українському контррозвідникові.

За роки незалежності України викрито і
припинено не одну спробу іноземних розвід1
ників добути потрібну їм інформацію з військо1
вої, економічної, науково1технічної та політич1
ної проблематики.

На підставі задокументованих незаперечних
доказів видворено низку іноземних громадян, у
тому числі дипломатів1розвідників, діяльність
яких могла завдати шкоди інтересам України.
Викрито і припинено чимало спроб іноземних
спецслужб використати деяких наших спів1
вітчизників з розвідувальною метою, поперед1
жено намагання розвідників, що діють під да1
хом іноземних представництв, залучити до про1
типравної діяльності громадян України, обізна1
них із державними секретами.

Протягом десяти років викрито і припинено
діяльність понад 70 громадян України, залуче1
них до співпраці з іноземними розвідками, де1

яких притягнуто до кримінальної відповідаль1
ності за державну зраду.

Ось свідчення одного з викритих агентів:
"Перебуваючи на військовій службі у Збройних
Силах СРСР, я встановив контакт зі спів1
робітниками іноземної спецслужби і згодом
мене завербували як агента. Я провів з ними
приблизно 40 зустрічей, під час яких передав
таємну, цілком таємну та особливої важливості
інформацію військового характеру. За це отри1
мував грошову винагороду 1 до 10 тисяч доларів
США".

Як з'ясували контррозвідники, на початку
901х під час служби в Західній групі військ цей
громадянин співпрацював з іноземною спец1
службою і передав її представникам фотокопії
понад 100 найменувань таємних матеріалів, до
яких мав доступ за посадою. Для цього йому до1
велося зробити майже 1000 фотокадрів і підго1
тувати до півсотні аркушів рукописних ма1
теріалів.

Після повернення в Україну він не збирався
припиняти шпигунські зв'язки і, перебуваючи у
відрядженні за кордоном, настирливо шукав
зустрічей зі своїми "опікунами". Та давні паролі
вже не мали сили й поновлювати роботу з ко1
лишнім помічником його іноземні "друзі" не
поспішали. Це пояснювалося просто: агент став
непотрібним, бо втратив можливості добувати
розвідувальну інформацію. Однак і після того,
що сталося, ця людина не облишила намірів по1
новити зв'язки. Контррозвідники з'ясували, що
після повернення в Україну агент не мав досту1
пу до таємної інформації, а відомості, які нама1
гався запропонувати представникам іноземної
розвідки в разі поновлення контактів, не стано1
вили державної таємниці України.

У своєму поясненні викритий колишній
агент відверто виклав подробиці залучення його
до співпраці. Зваживши всі обставини, криміна1
льну справу проти нього не порушували,
оскільки в його діях не встановлено ознак вчи1
нення злочину проти України. А ось інший ко1
лишній військовик Б., завербований за ана1
логічних обставин, сів на лаву підсудних.

Суттєві зміни, що сталися в міждержавних
відносинах за роки незалежності нашої країни,
не могли не позначитися на пріоритетах діяль1
ності контррозвідки та інтересах іноземних
спецслужб в Україні. Відповідно змінився й ха1
рактер взаємин СБУ зі спецслужбами інших
держав.
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У таких питаннях, як боротьба з терориз1
мом, незаконна торгівля зброєю, нелегальна
міграція, вітчизняна контррозвідка налагоджує
співпрацю з іноземними партнерами.

Україна неухильно дотримується міжнарод1
них зобов'язань щодо експорту озброєння та
військової техніки. У контакті з іноземними
партнерами припинено протиправну діяльність
у цій сфері не одного з чужинців. Міністерство
закордонних справ України інформувало дер1
жави 1 учасниці Вассенаарської домовленості
про викриті спроби порушити чинні міжна1
родні зобов'язання й організувати незаконне
постачання з України спецвиробів за підробле1
ними документами.

Останніми роками перетворилася на світову
проблему нелегальна міграція, що загрожує
суспільній безпеці, сприяє поширенню злочин1
ності, наркотиків, епідеміологічних та інфек1
ційних захворювань, стимулює підпільний ри1
нок праці. Міжнародні кримінальні структури
створюють канали незаконного переправлення
груп мігрантів з Азії, Близького та Середнього
Сходу до Західної Європи. Боротьба спільно з
органами Міністерства внутрішніх справ і Дер1
жавного комітету в справах захисту державного

кордону України з цим явищем 1 один із на1
прямів діяльності контррозвідки.

Серед пріоритетів діяльності української
контррозвідки 1 захист економічних інтересів
держави у військовій сфері. Військові контр1
розвідники свого часу запобігли втратам
авіаційної техніки (24 стратегічні бомбарду1
вальники Ту122), вивезенню понад 50 сучасних
систем озброєння та 200 одиниць автотехніки,
переміщенню за кордон виробів, що містили в
собі 800 кг дорогоцінних металів. Упродовж ос1
танніх років розшукано, вилучено з незаконно1
го обігу та повернуто до військових частин чи1
мало стрілецької зброї, боєприпасів, вибухівки.

За роки незалежності України вітчизняна
контррозвідка зміцніла, набула досвіду й вихо1
вала плеяду молодих, енергійних перспектив1
них професіоналів, здатних ефективно про1
тидіяти протиправній діяльності іноземних
спецслужб, сприяти зростанню міжнародного
авторитету держави, її економічного, науково1
технічного та військового потенціалу.
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Ці матеріали зібрав
іноземний розвідник в Україні
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Вилучені шпигунські засоби
в одного з викритих агентів
іноземної розвідки:
тайник у комп’ютерних дискетах,
блокнот і авторучки для тайнопису
(2000 рік)

Військова контррозвідка
запобігає злочинному
використанню
зброї та боєприпасів



Історія органів
держбезпеки України
засвідчує, що захист
економіки від злочин1
них посягань завжди
був одним із пріори1
тетів їхньої діяльності.
Власними силами й
засобами спеціальні
служби сприяли ефек1
тивній роботі стра1
тегічних галузей гос1
подарства, науки, інформували органи влади й
управління щодо процесів, які впливали на роз1
виток економіки або її найбільш важливих
складових.

Труднощі, які переживала українська еко1
номіка після розпаду СРСР, потребували на1
лежного реагування. Тож уже в грудні 19911го у
складі ГУК СНБ України функціонувало Уп1
равління економічної безпеки, а також від1
повідні підрозділи (самостійні або у складі ор1
ганів контррозвідки) 1 у регіонах. Новостворені
структури діяли в складних умовах демонтажу
системи соціалістичного господарювання,
гіперінфляції, розриву зв'язків колишнього "єди1
ного народногосподарського комплексу". Мав
місце правовий нігілізм, бракувало міцної зако1
нодавчої бази.

Починати завжди
важко. На долю пер1
ших керівників Уп1
равління економічної
безпеки В. Шаблі,
А. Бєляєва, В. Ільгова,
О. Сніжка у період
199211998 років випа1
ли основні турботи,
пов'язані зі становлен1
ням колективів, ор1
ганізацією та коорди1

нацією зусиль контррозвідувальних підрозділів.
Стрімкі зміни оперативної обстановки, дефіцит
часу та професійно підготовлених кадрів вима1
гали чітких і швидких дій. Саме тоді (середина
901х) вирішувалися доленосні питання: чи
вдасться подолати дезінтеграційні процеси, за1
грозу колапсу економіки, запобігти соціальному
вибухові. Дедалі частіше фінансові потоки спря1
мовувалися в "тінь", зростала корумпованість
чиновництва, організована злочинність охоплю1
вала привабливі сектори економіки. На заваді
цьому стали відповідні підрозділи контр1
розвідки.

Керівництво держави ставило перед СБ Ук1
раїни завдання, яких раніше не виконував
спеціальний правоохоронний орган. Утверд1
ження Концепції національної безпеки, визна1
чення зовнішніх і внутрішніх загроз у сфері
економіки, що конкретизувалися в щорічних
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ПРІОРИТЕТНИЙ

НАПРЯМ +

ЕКОНОМІЧНА

БЕЗПЕКА

Нарада керівного складу ДКЗЕД СБ України



посланнях Президента України Верховній
Раді, висунули на порядок денний наприкінці
19971го питання реорганізації системи захис1
ту економічних інтересів держави.

У січні 1998 року Указом Президента Ук1
раїни створено Департамент економічної без1
пеки (тепер це Департамент контррозвідуваль1
ного захисту економіки держави 1 ДКЗЕД).
Оперативні зусилля спрямовувалися на контр1
розвідувальний захист фінансово1економічної
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Члени штабу тактико+спеціального
навчання на Запорізькій АЕС +
пердставники різних відомств України,
відповідальних за безпеку об’єктів атомної
енергетики (1997 рік)

Українське морське судно,
звільнене з+під арешту в Єгипті



сфери, паливно1енергетичного, оборонно1про1
мислового, наукового, агропромислового,
транспортного комплексів, а також інтелекту1
альної власності й екологічної безпеки.

Спецслужба спрямовує свої зусилля на вияв1
лення та нейтралізацію негативних процесів у
фінансово1кредитній та бюджетній сферах. Це
розкрадання іноземних кредитів та інвестицій,
наданих міжнародними фінансовими ор1
ганізаціями під державні гарантії, нецільове ви1
користання бюджетних коштів, різноманітні
схеми ухилення від сплати податків, численні
шахрайські оборудки з використанням бан1
ківської системи 1 ось перелік основних право1
порушень у фінансово1кредитній і бюджетній
сферах. Один із характерних злочинних проявів
1 розкрадання бюджетних коштів та привлас1
нення кредитів, виданих на розвиток вироб1
ництва. Щоб отримати ці гроші, використову1
ються злочинні зв'язки серед банківських служ1
бовців, підроблені гарантійні документи тощо.

У Харкові 1998 року підрозділ контррозвіду1
вального захисту економіки викрив факт роз1
крадання майна ДАЕК "Харківобленерго"
(йдеться про фіктивні взаємозаліки з участю ко1
мерційних структур). За хабарництво в особливо
великих розмірах та зловживання службовим
становищем до кримінальної відповідальності
притягнуто декількох посадовців "Харківобле1
нерго", органів контролю та владних структур.
Відшкодовано збитків на 2,5 млн. гривень.

Викрито численні факти розбазарювання
фінансових ресурсів банківськими структура1
ми, що згодом призвело до їх банкрутства. Дея1

ких посадових осіб державних і комерційних
банків притягнуто до відповідальності за зло1
чинні дії, наслідками яких стали великі втрати
коштів. Здебільшого такі масштабні фінансові
шахрайства ретельно готують та проводять чле1
ни міжнародних організованих злочинних угру1
повань.

Прагнення деяких ділків мати надприбутки
зумовлюють порушення податкового законо1
давства суб'єктами господарювання (прихову1
вання прибутків від оподаткування), тож дер1
жава втрачає чималі кошти. Один із мета1
лургійних комбінатів Дніпропетровщини на
початку 2000 року провів взаєморозрахунки з
іноземним партнером і намагався недоплатити
до держбюджету майже 50 млн. гривень.
Контррозвідники у взаємодії з податківцями
викрили ці та інші порушення й таким чином
поповнили державну скарбницю.

Припиняються також спроби іноземних
фірм втягнути українські підприємства у
сумнівні операції, що можуть завдати великих
фінансових збитків. Так, не справдилися "дале1
косяжні" плани однієї з іноземних фірм, що
пропонувала довгострокові кредити Рівненсько1
му міськвиконкому й одному з підприємств під
5 відсотків річних і заставу комунального майна
та виробничих фондів. Фахівці СБ України вста1
новили неплатоспроможність інвестора й
сумнівність походження коштів, запобігли мож1
ливим збиткам на 180 млн. доларів США.

Протягом 200012001 років виявлено понад
60 порушень використання іноземних кре1
дитів, наданих під державні гарантії. За оцінка1
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З матеріалів
розслідування

надзвичайних подій
на залізниці

та об’єктах
енергетики



ми фахівців Мінфіну, це дало змогу відшкодува1
ти держбюджету витрати (понад 80 млн. гри1
вень). З цих питань поінформовано прем'єр1
міністра, а відтак КМ України видав постанову
"Про заходи щодо забезпечення погашення й
обслуговування іноземних кредитів, залучених
державою, або під державні гарантії".

Один із пріоритетних напрямів діяльності
спецслужби 1 боротьба з відмиванням брудних
коштів. У листопаді 2001 року знешкоджено
велике злочинне угруповання на Дніпропетров1
щині, яке діяло у змові з посадовими особами
деяких місцевих банків. У зловмисників вилуче1
но 2,5 млн. гривень, які планувалося конверту1
вати у валюту; порушено кримінальні справи за
статтями "фіктивне підприємництво" та "ле1
галізація грошових коштів, отриманих злочин1
ним шляхом". Таки приклади непоодинокі.

ДКЗЕД своєчасно інформував КМ України
щодо проблеми навмисного банкрутства
підприємств, які приватизуються; ухвалено
відповідне урядове рішення про незастосування
до таких підприємств процедури банкрутства з
подальшою їх приватизацією. За оцінкою
фахівців, це дасть змогу додатково залучити до
держбюджету сотні мільйонів гривень.

Так, за борги було продано підконтрольний
державі 491відсотковий пакет акцій одного з ве1
ликих підприємств столичного регіону. СБ
України, залучивши Київський науково1
дослідний інститут судових експертиз, виявила
заниження вартості державного пакету акцій
більш як у 20 разів 1 і Генпрокуратура України
в червні 2001 року порушила кримінальну

справу. Щоб уникнути економічних збитків від
механізмів "тіньової" приватизації держ1
підприємств, ДКЗЕД ініціював введення тимча1
сового мораторію на реалізацію за борги майна
державних підприємств та суб'єктів госпо1
дарської діяльності з державною часткою в
розмірі понад 25 відсотків статутного фонду.

Один із "популярних" різновидів криміналь1
ної діяльності 1 протиправні зовнішньоеко1
номічні операції. За оцінками експертів, велика
кількість капіталів вивозилася з України саме
цим шляхом. Зважаючи на важливість пробле1
ми, економічна контррозвідка спільно з Нац1
банком та Мінекономіки України ініціювала
контроль за перебігом виконання великих
зовнішньоекономічних угод. Так, протягом
199812001 років з подання СБУ міністерство
застосувало до порушників спеціальні санкції у
вигляді індивідуального ліцензування або при1
зупинення зовнішньоекономічної діяльності; в
Україну повернуто 1,25 млрд. гривень.

Відвернуто безоплатну передачу нафтових
свердловин перспективного родовища в розроб1
ку іноземній та вітчизняній фірмам на підставі
документів псевдоінвестиційної програми (еко1
номічні збитки державі могли б становити по1
над 80 млн. гривень).

Важлива ділянка роботи 1 оперативне су1
проводження діяльності підприємств паливно1
енергетичного комплексу (ПЕК). Основні зу1
силля спрямовуються у сферу електроенергети1
ки, нафтогазової та вугільної галузей. Так, за ре1
зультатами проведених спільно з Фондом
держмайна України заходів з відшкодування
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вартості пакетів акцій вітчизняних нафтопере1
робних заводів, безпідставно та безоплатно пе1
реданих керівництвом українського підпри1
ємства іноземній компанії, до державного бюд1
жету повернуто майже п’ятдесят мільйонів
гривень.

Потребує постійного контролю також ситу1
ація у вугільній галузі, де найбільш поширені
порушення 1 маніпулювання якістю вугілля,
приписки, нецільове використання та розбаза1
рювання керівниками вугільних підприємств
бюджетних коштів тощо. Окрім матеріальних
збитків це створює передумови до соціальної
напруги в шахтарських регіонах.

Підрозділи контррозвідувального захисту
економіки велику увагу приділяють оперативно1
му забезпеченню фізичного захисту й безава1
рійній експлуатації об'єктів ПЕК. Увійшло в
практику регулярне проведення спеціальних на1
вчань із залученням спецпідрозділів СБ та МВС
України на атомних електростанцій, Дніпровсь1
кому каскаді гідроелектростанцій. Ці заходи да1
ють змогу підтримувати належний рівень анти1
терористичної захищеності енергетичних
об'єктів підвищеної небезпеки, що в умовах зро1
стання у світі терористичної активності має не1
абияке значення.

Не залишаються поза увагою оборонно1про1

мисловий і транспортний комплекси держави.
За активної участі співробітників економічної
контррозвідки поставлено крапку в резо1
нансній історії про позов єгипетської фірми до
української державної авіакомпанії у зв'язку з
нібито незаконним затриманням Україною її
літака. У січні 2001 року суд ухвалив рішення на
користь вітчизняної авіакомпанії, що сприяло
зміцненню іміджу України та дало змогу за1
побігти завданню збитків державі на 245 млн.
гривень. До державної власності повернуто й
теплохід "Тарас Шевченко" вартістю 11 млн. до1
ларів США, який був незаконно відчужений як
застава за наданий іноземний кредит.

СБ України виявляє передумови виникнен1
ня надзвичайних ситуацій, небезпечних в еко1
логічному плані. Завдяки своєчасному втручан1
ню контррозвідки було прийнято рішення три1
мати під арештом іноземне судно, вимагаючи,
щоб винні в забрудненні Чорного моря відшко1
дували визначену штрафними санкціями суму.
Понад 2 млн. гривень чужинці мусили сплатити.

Це лише деякі факти з багатогранної діяль1
ності спецслужби, що засвідчують наполег1
ливість її працівників у захисті інтересів держа1
ви. Важливо те, що оперативні заходи сприяють
оздоровленню економіки України, а отже, й
зміцненню підвалин її державної незалежності.
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Начальник управління
енергетичної безпеки
ДКЗЕД СБ України
генерал+майор
Г. Руденко (праворуч)
і заступник начальника
О. Кобець

Другий енергоблок
Чорнобильської атомної
електростанції (1999 р.)



З перших кроків
Служба безпеки Ук1
раїни відігравала важ1
ливу роль у розбудові
національної системи
охорони державної
таємниці. У травні
1992 р. СБУ запропо1
нувала створити при
Кабінеті Міністрів
України спеціально
уповноважений орган
державної влади. Його
функції 1 розробляти
політику, координувати роботу режимно1сек1
ретних органів в Україні, налагоджувати
співпрацю з питань охорони держтаємниці з
іншими країнами. Відповідною Постановою
Кабміну 4 травня 1993 року створено Держав1
ний комітет з питань державних секретів
(Держкомсекретів).

Нове відомство формувалося й діяло в умовах
краху старої системи охорони секретів, ігнору1
вання багатьох раніше обов'язкових заходів.
Водночас простежувалася зацікавленість інозем1
них спецслужб, які прагнули добувати інфор1
мацію у сферах оборони, економіки, зовнішніх
відносин.

Майже одночасно з
Держкомсекретів бу1
ло створено й Держав1
ну службу з питань
технічного захисту ін1
формації, а в липні
1996 року обидва дер1
жавні органи об'єдна1
ли в Державний комі1
тет з питань захисту
державних секретів та
технічного захисту ін1
формації.

Після ухвалення
Верховною Радою України 21 січня 1994 року
Закону "Про державну таємницю", у підготовці
якого брали участь фахівці Служби безпеки Ук1
раїни, важливим етапом стало набуття чинності
1995 року "Зводу відомостей, що становлять
державну таємницю".

Водночас інформація, яка надходила до спец1
служби, засвідчувала, що керівники деяких
підприємств, установ, організацій, зокрема й
оборонно1промислового комплексу та науки,
вимоги законів виконують переважно формаль1
но. З різних причин безпідставно ліквідовували
режимно1секретні органи або скорочували
їхній штат. Держкомсекретів і особливо його
регіональні органи тоді не могли забезпечити
належного контролю за збереженням держав1
ної таємниці.
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ДЕРЖАВНІЙ

ТАЄМНИЦІ + 

НАДІЙНИЙ 
ЗАХИСТ

Обговорення проекту нормативного
документа про охорону секретів в Україні



У рамках адміністративної реформи Указом
Президента України від 13 березня 1999 року
функції та повноваження Державного комітету
з питань державних секретів було покладено на
Службу безпеки України. Згідно з новою ре1
дакцією Закону "Про державну таємницю" від
21 вересня 1999 року національна спецслужба
стала спеціально уповноваженим органом дер1
жавної влади у сфері охорони державної
таємниці.

Крім традиційних функцій контррозвідуваль1
ного захисту секретної інформації Служба
безпеки України створює або вдосконалює сис1
тему збереження державної таємниці, норма1
тивно1правову базу в цій галузі, здійснює ор1
ганізаційне та методичне керівництво системою
охорони державної таємниці, контролює стан
режиму секретності в органах державної влади,
міністерствах, відомствах, на підприємствах та в
організаціях. Ці завдання розв'язує Управління
охорони і контррозвідувального захисту держав1
ної таємниці. Безпосередню реалізацію завдань у
сфері збереження державних секретів покладе1
но на деякі інші структури й регіональні органи
СБ України.

За дорученням Кабінету Міністрів України
для забезпечення міжнародної співпраці дер1
жави її спеціальний правоохоронний орган
розробив і уклав міжнародні угоди про захист
таємної інформації з Ізраїлем, Узбекистаном,
Туреччиною, Китаєм, Росією, Туркменіста1

ном, Італією та деякими іншими державами.
Триває підготовка до укладання відповідних
угод ще з 27 країнами.

Вирішення законодавцем питання про
поєднання адміністративно1правових та опера1
тивно1розшукових функцій в одній держструк1
турі підвищило ефективність її діяльності.
Протягом 2001 року слідчі підрозділи Служби
безпеки України порушили п'ять кримінальних
справ за статтею 328 Кримінального кодек1су
України (розголошення державної таємни1ці) і
сім 1 за статтею 329 (втрата документів, що
містять державну таємницю). До адміністра1
тивної відповідальності за порушення вимог
захисту таємної інформації притягнуто 358 по1
садових осіб.

Організаційні та практичні заходи сприяли
вдосконаленню національної системи охорони
державної таємниці, зміцненню режиму сек1
ретності. Нині є всі підстави стверджувати, що
система успішно діє на демократичних засадах і
надійно захищає життєво важливі інтереси
країни.
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Робота над проектом міжнародної угоди
про взаємний захист секретів



Від індустріального
суспільства світ пере1
ходить до інфор1
маційного: упровад1
ження інформаційних
технологій (ІТ) ство1
рило унікальні можли1
вості прогресивного
розвитку економіки,
політики, культури. За1
кладений в ІТ по1
тенціал переоцінити
неможливо. Від якості,
достовірності, швид1
кості надходження ін1
формації залежить
ефективність рішень
на всіх рівнях 1 від глави держави до пересічного
громадянина.

Служба безпеки України широко застосовує
новітні ІТ для накопичення та обробки інфор1
мації, підвищення рівня автоматизації опера1
тивно1службової діяльності. У відомчій системі

функціонують засоби
автоматизованої об1
робки інформації
(ЗАОІ) різноманітної
спрямованості та сту1
пеня складності: від
порівняно простих
довідкових систем і
пакетів прикладних
програм для вирішен1
ня розрахункових за1
дач до складних про1
гнозно1моделюючих
комплексів, різно1
манітних банків да1
них. Функціональне
призначення цих сис1

тем полягає в інформаційному супроводженні
та аналітичному забезпеченні оперативно1роз1
шукової, фінансово1економічної, адміністратив1
но1управлінської діяльності, а також автомати1
зоване керування технологічними процесами.

Сьогодні на всіх важливих ділянках викори1
стовуються лише ЗАОІ, створені фахівцями
Служби безпеки України. Інтегрований ре1
зультат їхніх зусиль 1 автономний техно1
логічний цикл проектування, розробки, упро1
вадження, супроводження та розвитку всіх
видів забезпечення (інформаційного, лінгві1
стичного, математичного, програмного, мето1
дичного, нормативно1правового тощо) ЗАОІ,
удосконалення інформаційного забезпечення
управлінської та оперативно1службової діяль1
ності органів і підрозділів СБ України.

Велике значення надається захисту інфор1
мації в автоматизованих системах. Розроблено
відповідну відомчу нормативно1правову базу,
що дає змогу надійно й ефективно розв'язувати
інформаційні завдання. Ці розробки, до речі, за1
стосовуються і в інших державних установах,
насамперед 1 у правоохоронних органах. Ос1
новні напрями захисту інформації в автомати1
зованих системах 1 протидія несанкціоновано1
му доступу до інформації та комп'ютерним
вірусам, забезпечення цілісності й доступності
інформаційних ресурсів.

Широко використовуються в оперативно1
службовій діяльності спеціальні технічні засоби
отримання інформації. Цю роботу проводить
Оперативно1технічне управління (ОТУ), суворо
дотримуючись вимог чинного законодавства. До
підготовки низки нормативних актів і створен1
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ІНФОРМАЦІЙНЕ

ТА ТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ОПЕРАТИВНО+

СЛУЖБОВОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

На виставці зразків
спеціальних технічних засобів



ня законодавчої бази з питань ліцензування
підприємницької діяльності, пов'язаної з роз1
робкою, виготовленням та реалізацією спеціаль1
них технічних засобів в Україні, залучали й
фахівців ОТУ. Новий Кримінальний кодекс Ук1
раїни передбачає відповідальність за незаконне
використання спеціальних технічних засобів не1
гласного добування інформації.

Відчутної шкоди економічній безпеці держа1
ви завдають спроби підробки фінансових доку1
ментів. Характерний приклад 1 викрита
співробітниками Донецького управління СБ
України "діяльність" концерну "ФДС" 1 "Філії
дядечка Скруджа", як із цинічною відвертістю
розшифрував назву на слідстві власник концер1
ну Олександр Поліщук.
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Експерт ОТУ
СБ України
проводить
фоноскопічні
дослідження

Інструментальні
методи дослідження
наркотичних,
сильнодіючих,
вибухових
та невідомих речовин



Починав він як чесний підприємець, але
згодом обрав, на його думку, значно простіший
і швидший спосіб збагачення. У пам'яті
комп'ютера відшукував старий контракт із
будь1якою іноземною фірмою, що заповню1
вав новими (вигаданими) даними, але збері1
гаючи реквізити фірми, печатки і підписи
керівників. Потім ксерокопію нового договору
подавали до банку для одержання кредиту, а
отримані кошти (звісно, у валюті) переказува1
лись за кордон. 

З погляду криміналістики складність вик1
риття такого злочину полягає у відсутності
традиційних методів підробки документів 1
підміни частини справжнього документа,
підчистки, дописки, змивання частини тексту
тощо. Потрібно було розробити нові методи. І
фахівці впоралися з цим завданням, змусивши
злочинців відмовитися від таких, здавалося б,
надійних і перевірених схем. Позитивним ре1
зультатом профілактики злочинів можна
вважати те, що тепер і банки не беруть ксеро1
копії документів, вимагаючи лише оригінали.

Український науково1дослідний інститут
спеціальної техніки ОТУ Служби безпеки
України, створений 1993 року згідно з Поста1
новою Кабінету Міністрів України, розробляє і
виготовляє різноманітні зразки спецтехніки,
що використовується в оперативній роботі. Си1
стема ліцензування дає змогу виготовляти на за1
мовлення  деякі спеціальні технічні засоби на
підприємствах різних форм власності.

Фахівці експертно1криміналістичної служби
проводять складні криміналістичні дослідження
спеціальної техніки, голографічних захисних еле1
ментів, засобів інформаційних технологій тощо.
Порушується питання про потребу освоєння не1
традиційних для СБУ експертиз 1 фінансово1еко1
номічних, бухгалтерських, будівельно1технічних,
товарознавчих. На часі створення самостійного
експертно1криміналістичного підрозділу в Цент1
ральному управлінні та регіональних органах СБ
України в Криму, Донецьку, Дніпропетровську,
Львові, Одесі, Харкові.

Ширшають міжнародні контакти зі спец1
службами країн 1 учасниць Співдружності
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Експерт ОТУ СБ України
проводить вибухотехнічний огляд



Незалежних Держав та інших країн у сфері
криміналістичних досліджень і застосування
спецтехніки. 

За міжнародними контрактами підрозділи
Оперативно1технічного управління Служби
безпеки України виконують науково1дослідні й
дослідно1конструкторські роботи. У рамках
співпраці з Федеральною службою безпеки
Російської Федерації працівники Управління
мають змогу опановувати нові види  криміна1
лістичних досліджень.

З питань протидії терористичним проявам із
застосуванням вибухових речовин проводилися
робочі зустрічі з представниками спецслужб
Ізраїлю. Спеціальну техніку вітчизняного ви1
робництва, виготовлену на замовлення інозем1
них партнерів, українські правоохоронці поста1
чають до низки країн СНД та інших держав.

Отже, за роки незалежності України в сис1
темі органів безпеки створено повноцінну екс1
пертно1криміналістичну службу, яка цілком
відповідає вимогам часу й динамічно розви1
вається.
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Обговорення питань міжнародного
співробітництва у сфері кріміналістики
(2000 рік).
Зліва направо: Ю. Суховатий,
Ю. Землянський (Україна),
М. Мухтаров (Узбекистан)



Аналітичні підроз1
діли Служби безпеки
протягом 10 років
пройшли шлях від
нечисленних груп і
відділень до Головно1
го управління ана1
лізу і прогнозування
(ГУАП), створеного
на базі Інформаційно1
аналітичного управ1
ління Указом Прези1
дента України від 6 серпня 1999 року, та ор1
ганізаційно1аналітичних служб, інформаційно1
аналітичних відділів, що діють у Центральному
управлінні й регіональних органах. Потужною
аналітичною структурою стало Управління
інформації ГУР СБ України. Докорінно зміни1
лася роль аналітики в системі органів держбез1
пеки: з допоміжної ланки (облік, обробка та
узагальнення інформації) ці підрозділи стали
прогностично1аналітичними центрами. 

З 1994 року оперативно1аналітична розробка
пріоритетних проблем ведеться на основі про1
грамних досліджень. Суттєвий внесок в ор1
ганізацію цієї справи зробили офіцери О. Бєлов,
Ф. Борисов, В. Павлюк, Б. Чуйко, М. Цуркан. Уп1
родовж 199912001 років Президентові України,
Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Раді

національної безпеки і
оборони, а також
Адміністрації Прези1
дента України надано
понад п'ять тисяч
аналітичних докумен1
тів з актуальних про1
блем національної без1
пеки держави. Серед
здобутків Головного
управління аналізу і
прогнозування СБ Ук1

раїни та інших інформаційно1аналітичних
підрозділів у її системі 1 щорічні комплексні
дослідження основних загроз національній без1
пеці держави.

На високому науковому рівні визначаються
найважливіші чинники, які формують або мо1
жуть формувати негативні сценарії політичного
й соціально1економічного розвитку країни.
Аналізується вплив зовнішніх факторів у різно1
манітних сферах державного життя. Оцінює1
ться тіньова, передусім криміногенна, складова
загроз економічній та регіональній безпеці.
Проводяться також дослідження з енергетичної,
фінансової, війсь1кової та іншої актуальної про1
блематики.

Закінчується розгортання Ситуаційного
центру СБ України. Перспективним напрямом
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ВІД АНАЛІЗУ +

ДО
ПРОГНОЗУ

Проводиться обробка інформації 



удосконалення аналітичної діяльності є цент1
ралізація процесу визначення інформаційних
завдань, контролю за їх виконанням та забезпе1
чення "зворотного зв'язку" зі споживачами
інформації. Усе це, поза сумнівом, сприятиме
підвищенню якості інформаційно1аналітичного
забезпечення керівництва держави та уп1
равління оперативно1розшуковою діяльністю.
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Редакційно+видавничий комплекс
Головного управління
аналізу і прогнозування

Інформаційна продукція
аналітиків

Аналітична робота + 
робота колективна



Останні десятиліття озна1
менувалися бурхливим розвит1
ком новітніх інформаційних
технологій, стрімким зростан1
ням ролі й значення інфор1
мації в усіх сферах життя.
Більшість країн світу, природ1
но, звернула увагу на проблеми
інформаційної безпеки. Не стала винятком і
Україна. Народження незалежної держави ви1
магало кардинальних змін у структурі новоу1
твореної національної спецслужби, адже її Уп1
равління урядового зв'язку тоді забезпечувало
експлуатацію лише регіональної частини ко1
лишньої союзної системи спецзв'язку. 

У жовтні 1992 року було створено Головне
управління урядового зв'язку (ГУУЗ) СБ Ук1
раїни. Розпочався перехідний 1 найскладніший
період становлення, який тривав майже до
1995 року. Особовий склад ГУУЗ на чолі з гене1
рал1майором Юрієм Семушевим доклав багато
зусиль, щоб належно організувати діяльність
підрозділу й ефективно виконувати якісно нові
завдання.

У стислі терміни була створена Державна
система урядового зв'язку незалежної України.
За своїми характеристиками та організацією 1
це спеціальна телекомунікаційна система, здат1
на забезпечувати надійним, безперебійним за1
секреченим зв'язком Верховного Головноко1
мандувача Збройних Сил України з військовим
командуванням у мирний та воєнний час, а та1
кож спеціальним зв'язком 1 найвищих посадо1
вих осіб держави, керівництво органів держав1
ної влади та місцевого самоврядування. Створе1
но систему, яка дає змогу главі держави корис1
туватися засекреченим зв'язком практично в
будь1якій точці земної кулі. Уже в січні 1994
року сформований і оснащений спецтехнікою
відповідний підрозділ уперше забезпечив цим
зв'язком Президента України Леоніда Кравчу1
ка під час його візиту до Москви. Формувалася
також система зв'язку з дипломатичними пред1
ставництвами за кордоном: у червні того ж року
мало свій спецзв'язок Посольство України в
США, а в 1999 р. 1 у Російській Федерації.

Новим напрямом діяльності ГУУЗ стали на1
уково1дослідні й дослідно1конструкторські ро1
боти, розробка вітчизняної спеціальної техніки
зв'язку, щоб замінити застарілі її зразки й уник1
нути залежності від іноземних виробників. Уп1
родовж кількох років у взаємодії з вітчизняни1

ми підприємствами та НДІ
створено переносну станцію
космічного зв'язку, спеціаль1
ний телефонний апарат та
інші вироби, які за технічними
характеристиками не поступа1
ються іноземним зразкам. У
1997 році організовано канал

зв'язку "Кабінет Президента України 1 борт
космічного корабля "Колумбія", що дало змогу
главі держави Леоніду Кучмі спілкуватися з ук1
раїнським космонавтом1дослідником Леонідом
Каденюком, який перебував на орбіті. Дальшо1
го розвитку набула система радіорухомого
зв'язку: силами вітчизняних підприємств роз1
роблено нові типи радіостанцій замість за1
старілої техніки, створеної за часів Радянського
Союзу.

Серед найважливіших напрямів діяльності
спецслужби 1 захист інформації крипто1
графічними методами. Саме на ГУУЗ у лютому
1998 року Президент України поклав від1
повідальність за криптографічний захист інфор1
мації в телекомунікаційних та інформаційних
системах, а в травні того ж року 1 за реалізацію
державної політики у цій сфері. Відтак рішен1
ням глави держави в серпні 1998 року на базі
ГУУЗ із залученням фахівців Головного управ1
ління технічного захисту інформації Держком1
секретів створено Департамент спеціальних те1
лекомунікаційних систем та захисту інформації
(ДСТСЗІ) Служби безпеки України.

Розроблено низку нормативно1правових
актів щодо криптографічного й технічного за1
хисту інформації. Центральна ліцензійна
комісія Департаменту жорстко контролює
діяльність у цій сфері. Поєднання основних за1
хисних функцій в одному підрозділі дало змогу
комплексно й ефективно розв'язувати завдання,
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заощаджувати час і державні кошти. Указом
Президента України від 10 квітня 2000 року на
ДСТСЗІ як орган державного управління у
складі СБ України покладено також завдання
реалізації державної політики у сфері захисту
державних інформаційних ресурсів у мережах
передачі даних, криптографічного й технічного
захисту інформації. Того ж року в жовтні набу1
ло чинності Положення про Департамент
спеціальних телекомунікаційних систем та за1
хисту інформації Служби безпеки України. Го1
ловне управління, а згодом і Департамент у
межах компетенції уклали 12 міжурядових
угод із державами 1 учасницями Співдружності
Незалежних Дер1жав та низку міжвідомчих
актів з питань урядового зв'язку.

Порівняно новим завданням ДСТСЗІ у сфері
голографічного захисту стала реалізація держав1
ної політики, спрямованої на захист споживачів
і вітчизняних виробників. Створення системи
цього виду захисту дає змогу ефективніше про1
тидіяти спробам фальшування документів і по1
ширення підробленої продукції.

Інтелектуальний потенціал Департаменту
сьогодні 1 це доктори й кандидати наук; забез1
печено сприятливі умови для науково1технічної

творчості здібної молоді; видається збірник на1
укових праць "Спеціальні телекомунікаційні
системи та захист інформації".

На базі Київського військового інституту
управління та зв'язку створено Військовий
інститут телекомунікацій та інформатизації
Національного технічного університету Ук1
раїни "КПІ", у структурі якого є факультет,
підпорядкований ДСТСЗІ. Молоді спеціалісти
незабаром поповнять відповідні підрозділи Де1
партаменту. 

Розвиваючи співпрацю і взаємодію з іншими
підрозділами Служби безпеки України, науко1
вими установами, підприємствами, громадськи1
ми організаціями, Департамент прагне на висо1
кому рівні розв'язувати державні завдання, удо1
сконалювати системи захисту інформаційних
ресурсів, сприяти реальній незалежності Ук1
раїни у світовому інформаційному просторі.
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З проголошенням
Акта про державну не1
залежність України
постала потреба ство1
рити не тільки на1
ціональну Службу без1
пеки, а й у її рамках 1
новий підрозділ, який
мав координувати ро1
боту, пов'язану із захи1
стом суверенітету й те1
риторіальної цілісності держави, її консти1
туційного ладу. Щодо цього в суспільстві виника1
ли побоювання, що нова структура може набути
рис сумнозвісних "ідеологічних підрозділів" ко1
лишніх органів держбезпеки.

Життя розвіяло сумніви: Управління "Т"
(спочатку воно називалося Управління "З"), яке
захищає національну державність і бореться з
тероризмом, було створене, і нині воно успішно
функціонує.  Його перший керівник Віктор
Бурлаков, рекомендований на посаду представ1
никами національно1патріотичних сил, в
інтерв'ю "Урядовому кур'єру" (серпень 1993
року) зазначав, що Управління "Т" і його
підрозділи, які почали формуватися в серпні

1992 р., 1 не репре1
сивні органи політич1
ного переслідування
громадян, а захисники
(у межах компетенції
Служби безпеки Ук1
раїни) прав людини,
інтересів суспільства,
держави та новоство1
рених демократичних
інститутів. Об'єктом

оперативного інтересу спеціальної служби мо1
же бути діяльність лише тих організацій, груп і
осіб в Україні та поза її межами, які вже на по1
чатковій стадії мають ознаки протиправних по1
сягань на національну державність, суверенітет,
територіальну цілісність України, політичні
права й свободи її громадян, або тих органі1
зацій і груп, що визнані судом неконсти1
туційними. Управління "Т" діє, як і вся Служба
безпеки, лише в ім'я закону, в ім'я держави. 

У перші роки незалежності України далися
взнаки протистояння в політичній сфері, небез1
пека сепаратизму, загострення міжконфесій1
них протиріч, суперечності між суспільними
групами. Особливо небезпечного забарвлення
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набувала суспільно1політична ситуація в АРК,
що стало додатковим чинником зростання за1
гального рівня злочинності на півострові.

Наявність цих проблем створювала переду1
мови до поширення в Україні тероризму. Деякі
радикально настроєні особи висловлювали
наміри деструктивним шляхом досягти власної
політичної мети. Загострювала становище ак1
тивність екстремістських угруповань, які закли1
кали населення проводити акції громадянської
непокори. Непоодинокими були й прояви теро1
ристичної спрямованості щодо політиків, поса1

дових осіб, представників владних структур усіх
рівнів, особливо напередодні або під час ви1
борів, референдуму, святкування визначних
подій і дат. Деякі набували широкого суспільно1
го резонансу.

І все1таки молодій незалежній державі вдало1
ся уникнути силових конфліктів на політичному,
етнічному, релігійному ґрунті. Чимало спів1
робітників колишнього Управління "З" були
безпосередніми учасниками врегулювання вибу1
хонебезпечного становища на кордоні України з
Молдовою (199211993 рр.), коли збройні сутич1
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ки в Придністров'ї могли перекинутися на те1
риторію нашої країни.

Ще напруженішими були події 199311994
років на Кримському пів1острові, де в один ву1
зол сплелися гострі політичні, етнічні та інші
проблеми. Україна впритул наблизилася до
межі, за якою могли стати реальними мас1
штабні насильницькі дії або й міжнаціональний
конфлікт. Лише завдяки витримці й чітко
вивіреним заходам, спрямованим на запобіган1
ня екстремістським і сепаратистським проявам,
удалося нейтралізувати загрози національній
безпеці. 

Протягом десятиріччя у взаємодії з іншими
правоохоронними органами в Україні встанов1
лено понад 800 осіб, які погрожували або вчи1
нили насильницькі дії з ознаками терористич1
ного характеру; розкрито низку злочинів,
пов'язаних із посяганням на життя державних
діячів, захопленням заручників, вимаганням
грошей у держустанов тощо.

Ось лише декілька прикладів. У 1997 році за1
тримано жителя Львова, який вимагав 900 ти1
сяч гривень, шантажуючи керівництво міської
ради загрозою інфікувати холерним вібріоном
систему водопостачання. У Києві встановлено
зловмисника, який 1999 pоку надіслав до
Київської міської державної адміністрації
анонімного листа з погрозами підірвати у сто1
лиці 11 багатоповерхових житлових будинків,
якщо місцева влада не виплатить йому 1,9 млн.
доларів США. Шантажиста затримано й засуд1
жено до позбавлення волі.

Співробітники Управління "Т" у першому
півріччі 2001 року запобігли багатьом небез1
печним антисуспільним проявам і спробам
спровокувати масові безпорядки. У цьому кон1
тексті набули гостроти питання протидії неза1
конному обігові зброї, вибухових речовин і
радіоактивних матеріалів, виявлення та пере1
криття шляхів їх надходження в Україну.

З грудня 1998 року при Службі безпеки Ук1
раїни діє міжвідомчий Антитерористичний
центр (АТЦ). Його структури створено в усіх
регіонах країни. АТЦ розробляє концептуальні
положення та програми антитерористичної
діяльності, координує заходи органів виконав1
чої влади, спрямовані на запобігання терорис1
тичним проявам та їх припинення, організовує
методичне забезпечення фахової підготовки
особового складу спеціальних підрозділів сило1
вих відомств.
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З огляду на події, що сталися у вересні 2001
року в Сполучених Штатах Америки, Служба
безпеки України активізувала оперативно1роз1
шукові заходи. У рамках координації протидії
міжнародним терористським організаціям
пожвавлено роботу з партнерами з іноземних
спецслужб. Виконуючи взяті зобов'язання, на1
ша держава, відповідно до Статуту Організації
Об’єднаних Націй і договорів у рамках
Співдружності Незалежних Держав, дотри1
мується всіх міжнародних конвенцій і прото1
колів щодо боротьби з тероризмом.

Своєрідним іспитом став для Управління "Т"
офіційний візит до України в червні 2001 року
глави Держави Ватикан Івана Павла II. За
оцінками міжнародних експертів, комплекс
організаційних та оперативно1розшукових за1
хо1дів, спрямованих на запобігання можливим
екстремістським, антиконституційним та
іншим деструктивним проявам напередодні та
під час візиту, проведено на високому про1

фесійному рівні. До цієї роботи було залучено
регіональні управління Служби безпеки та ор1
гани Мініс1терства внутрішніх справ України.

За оцінками керівництва держави, по1
літиків, представників громадськості, діяль1
ність підрозділів "Т" сприяє оздоровленню та
стабілізації суспільно1політичного становища в
Україні, збереженню злагоди й миру. Головним
організатором роботи на цьому важливому на1
прямі є Департамент захисту національної дер1
жавності і боротьби з тероризмом Служби без1
пеки України, що складається з Управління "Т"
і Головного управління "А".
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У структурі СНБ, а
потім СБ України
функції протидії особ1
ливо небезпечним про1
явам тероризму було
покладено на Службу
"С". Саме цей підроз1
діл 1993 року успішно
виконав одне з най1
відповідальніших доручень керівництва держа1
ви: забезпечив супроводження й охорону мор1
ських суден, що доставляли з1за кордону нову
грошову одиницю 1 гривню (операція "Щит
України").

Втрата лише одного контейнера з цінним
вантажем могла завдати шкоди національним
інтересам держави 1 практично поставити на
коліна її фінансово1економічну систему. Розго1
лошення факту підготовки до запровадження в
Україні національної грошової одиниці на той
час ускладнило б економічні й політичні відно1
сини з деякими країнами. Тому керівництво
держави свідомо відмовилося від охорони
військово1морськими силами суден, що пряму1
вали з Канади й Італії. Кожен з трьох етапів опе1
рації тривав 43145 діб. Служба "С" забезпечила
перевезення гривні, й наша держава невдовзі
зробила ще один важливий крок на шляху роз1
будови.

Президент України 23 червня 1994 року ви1
дав Указ "Про створення Управління "А" Служ1
би безпеки України". Ця подія стала відправною
точкою формування елітного силового під1
розділу, згодом перейменованого на Управління

(з 30 листопада 2000
року 1 Головне уп1
равління) боротьби з
тероризмом і захисту
учасників криміналь1
ного судочинства та
співробітників право1
охоронних органів.
Професіонали на чолі

з авторитетним і досвідченим фахівцем Василем
Крутовим фізично припиняли терористичні
акції, звільняли заручників, затримували озб1
роєних злочинців, захищали учасників криміна1
льного судочинства і членів їхніх сімей. У разі по1
треби 1 охороняли вищих посадових осіб держа1
ви й виконували інші особливо складні та
відповідальні доручення.

На Кримському півострові 1995 року в од1
ному з гірських санаторіїв група Управління
"А" нейтралізувала численну добре озброєну й
технічно оснащену охорону організованого зло1
чинного угруповання. Затримано понад 30 пра1
вопорушників, вилучено шість одиниць вогне1
пальної зброї, боєприпаси, бронежилети,
спеціальні технічні засоби таємного зняття
інформації та візуального контролю, майже 100
тисяч доларів США, шість боргових розписок
підприємців Ялти на суми від 10 до 30 тисяч до1
ларів. За підсумками операції, порушено чоти1
ри кримінальні справи.

Класичною стала спецоперація проти ще од1
ного потужного злочинного угруповання, яке те1
роризувало населення в південному регіоні Ук1
раїни. Група бійців відділу "А" УСБ України в
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Херсонській області та підрозділів УМВС "Бер1
кут" і "Сокіл" за підтримки з повітря 24 жовтня
1997 року штурмом захопили садибу лідера бан1
ди. У передовій групі були співробітники відділу
"А". Чимала садиба (майже гектар землі) з
будівлями побутового призначення була обнесе1
на двометровим цегляним муром. Для її охорони
використовувалися технічні засоби. Бандити ма1
ли вогнепальну й холодну зброю, яку були готові
пустити в діло. Під час спецоперації захоплено
36 осіб. Дехто намагався чинити опір, але право1
охоронці припинили ці спроби без застосування
вогнепальної зброї.

Під час операції крім "стволів" і ножів вилу1
чено газову зброю, боєприпаси, понад 20 кг
наркотичної сировини, засоби мобільного зв'яз1
ку, наручники, деякі предмети форми й
екіпіровки співробітників міліції. За підсумка1
ми операції порушено кримінальні справи.
Бандитів, серед них і лідера угруповання, засу1
джено до тривалих термінів ув'язнення.

Відділом "А" УСБУ в Одеській області в бе1
резні 1999 р. у взаємодії з відділами "А" УСБУ у
Вінницькій, Херсонській, Миколаївській облас1
тях на території одного з районів Одещини за1
хоплено 15 членів небезпечного злочинного уг1
руповання, які підозрювалися у скоєнні вбивств
на замовлення та розбійних нападів. Вилучено
вогнепальну зброю, патрони, гранати і, що теж
важливо, речові докази вчинених раніше зло1
чинів. Такі операції проведено в інших регіонах,
що дало змогу не лише оздоровити становище в
країні, а й уникнути збройних сутичок між
кримінальними угрупованнями з можливими
жертвами серед населення.

Не раз підрозділам Головного управління
"А" доводилося звільняти заручників, як це бу1
ло, приміром, у серпні 2000 року. Двоє військо1
виків на гауптвахті роззброїли вартового й заво1
лоділи автоматом АК174 з двома магазинами
набоїв. Погрожуючи застосувати зброю (зроби1
ли декілька пострілів у приміщенні), злочинці
зачинили вартового та інших людей 1 17 осіб 1 у
камері, повідомили про це чергового наряду й
висунули вимоги: надати спиртні напої та їжу.
На місце події прибув черговий підрозділ Уп1
равління "А".

На жаль, переговори з озброєними й розлю1
ченими арештантами виявилися марними.
Обидва ставали більш агресивними, погрожу1
вали застосувати зброю проти заручників. До1
велося брати гауптвахту штурмом, попри опір і
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хаотичну стрілянину одного з терористів. Після
команди "Штурм!" заручників звільнили. Ніхто
з учасників операції не дістав навіть травм.

Прикладом успішної взаємодії зі спец1
підрозділами МВС України може бути операція,
проведена в січні 2001 р. Державним департа1
ментом України з питань виконання покарань у
виправно1трудовій установі № 10 посиленого ре1
жиму (с. Дар'ївка Херсонської області). Там шес1
теро ув'язнених проникли в адміністративний
будинок і захопили двох заручників. Спів1
робітники Головного управління "А" та спец1
підрозділу УСБ України в Херсонській області,
які прибули на місце події, під час планування
операції надавали методичну допомогу колегам,
консультували з тактичних прийомів і методів
застосування спеціальних заходів проникнення
до приміщення тощо. У підсумку заручників бу1
ло звільнено, втрат серед них і правоохоронців
немає.

Досвід свідчить: ефективний засіб під час про1
ведення таких операцій 1 уміле ведення перего1
ворів з особами, що захопили заручників. У 1999
році 12 працівників Управління "А" на чолі з
полковником В. Бородіним виїхали до містечка
Ворзель на Київщині для розшуку й затримання
військовика, який утік з автоматом і двома мага1

зинами набоїв. За наявною інформацією, він о
дев'ятій годині проник на територію санаторію
СБ України "Ворзель", де, погрожуючи автома1
том, заволодів цивільним одягом і зник у невідо1
мому напрямку. Приблизно за півтори години
втікача виявили органи міліції у напівзруйнова1
ному будинку колишнього піонерського табору
(150 м від санаторію СБ України).

Представники МВС та МО України намага1
лися вести з солдатом переговори, але він по1
грожував застосувати зброю, якщо будь1хто до
нього наблизиться. Тоді з санкції керівництва
СБ України розпочав переговори полковник
Бородін. Утікачеві повідомили, що співробітни1
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ки Управління "А" СБУ обіцяють: якщо він
складе зброю, дістане тільки 10 діб арешту.
Після цього солдат підкорився і його доставили
на гауптвахту Київського гарнізону.

Злочинний світ усіма засобами намагається
вплинути на процес кримінального та судового
слідства, вдається до погроз свідкам і слідчим,
суддям, працівникам прокуратури та інших

правоохоронних органів. Україна запровадила
інститут державного захисту учасників кримі1
нального судочинства, що сприяє успішному
розслідуванню багатьох резонансних криміна1
льних справ.

Особовим складом підрозділів боротьби з
тероризмом та захисту учасників кримінально1
го судочинства від часу заснування проведено
понад 3,4 тисячі спеціальних заходів, з них 890
1 фізичне припинення особливо небезпечних
злочинів, захоплення озброєних злочинців,
звільнення заручників тощо. Управління та
відділи "А" регіональних органів Служби без1
пеки України систематично проводять ко1
мандно1штабні й тактико1спеціальні навчання,
тренування в умовах, максимально наближе1
них до бойових. Бійці підрозділу можуть вико1
нати стрибок з парашутом, приземлитися в за1
даному місці й відразу ж вступити в бій. Вони
готові боротися з терористичними проявами в
літаках, на атомних електростанціях, захищати
морські та річкові судна й споруди від дивер1
сантів1підводників, протистояти морському
піратству.

Бійцівський характер гартується у спор1
тивній боротьбі. Збірні команди Головного уп1
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равління "А" добре відомі в Україні та поза її
межами. Протягом семи років вони неоднора1
зово посідали чемпіонські та призові місця в
різноманітних змаганнях охоронців, снайперів,
офіцерському багатоборстві. На міжнародному
турнірі у Мінську (травень 2001 р.) за участю
п'яти команд спецпідрозділів країн 1 учасниць
Співдружності Незалежних Держав українці
посіли друге місце. На таких же змаганнях
2000 року вони здобули перемогу. Дружба зі
спортом 1 це і фізичний гарт, і навчання, і про1
фесійний досвід.
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Управління боротьби з
корупцією та організова1
ною злочинністю СБ Ук1
раїни (нині Головне Уп1
равління "К") створене 13
січня 1992 року. Перші
кроки нового підрозділу
давалися важко: відчував1
ся брак досвіду протидії
кримінальним угрупован1
ням, працювати доводи1
лося в умовах тоді ще
слабкої законодавчої та
матеріально1технічної ба1
зи. Практично з нуля
створювали оперативні
позиції в злочинному се1
редовищі. Більш цілеспрямовано й активно став
діяти спецпідрозділ після ухвалення Державної
програми боротьби зі злочинністю та Закону
"Про організаційно1правові основи боротьби з
організованою злочинністю".

Мета діяльності Головного управління "К" та
підпорядкованих йому підрозділів полягає в ор1
ганізації та забезпеченні захисту соціально1еко1
номічних інтересів держави і громадян від про1
типравних посягань корумпованих елементів та
організованих злочинних угруповань; сприянні
вищим органам влади та управління в реалізації
курсу на зміцнення економічного потенціалу
держави, підвищення добробуту громадян, роз1
виток взаємовигідної міжнародної співпраці.

На початку 901х основною проблемою була
боротьба з угрупованнями насильницького
спрямування, потім активізувалися наркоділки,
набули поширення контрабанда й так звана
торгівля "живим" товаром. Нині актуальна про1
блема 1 прояви корупції в органах влади та пра1
воохоронній системі.

Не секрет, що хабар1
ників дуже важко притяг1
нути до відповідальності,
тим більш, коли вони ко1
ристуються депутатською
недоторканністю. Проте
співробітниками спец1
підрозділу тільки 1998
року стосовно нечистих
на руку "слуг народу"
різних рівнів складено по1
над 50 протоколів про ко1
рупційні діяння. Служба
безпеки в різний час при1
тягала до адміністратив1
ної відповідальності й чи1
новників виконавчих

структур 1 колишніх першого заступника
керівника Державного департаменту продо1
вольства Міністерства аграрної політики Ук1
раїни, міністра будівництва та інвестицій Кри1
му, двох заступників голови Держкоммедбіо1
прому, начальника тилу Північного оперативно1
го командування ЗС України, начальника
регіонального відділу Фонду держмайна Ук1
раїни в м. Севастополі, керівників і заступників
начальників управлінь Кіровоградської та
Харківської облдержадміністрацій.

До кримінальної відповідальності за хабар1
ництво та зловживання службовим становищем
притягнуто деяких працівників виконавчих та
правоохоронних органів. Як приклад можна на1
вести справу стосовно чиновників Міністерства
зовнішньоекономічних зв'язків. Її було поруше1
но 1992 року, коли під час отримання хабара за1
тримали заступника міністра МЗЕЗ. А логічне за1
вершення справи відбулося тільки 1996 року, ко1
ли вироком Київського міського суду самого за1
ступника міністра, а також начальника і двох за1
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ступників  начальника управління, начальника
відділу, директора Фонду розвитку при МЗЕЗ, ко1
мерційного директора "Укрінформ ЗЕЗ" було за1
суджено до позбавлення волі.

У 1997 році викрито протиправну діяльність
депутата Верховної Ради Криму; міністра освіти
АРК, який, зловживаючи службовим станови1
щем, у змові з іншими особами викрав 100 тисяч
гривень, виділених з бюджету на лікування дітей1
сиріт. Злочинців притягнуто до кримінальної
відповідальності. У лютому 1999 року затримано
юриста Євпаторійського міськвиконкому та за1
ступника голови міськвиконкому, яких згодом за1
суджено за хабарництво. За розкрадання держав1
ного майна в особливо великих розмірах засудже1
но до 10 років позбавлення волі колишнього на1
чальника відділу Управління з фізичної культури і
спорту Київської міської держадміністрації.

Наприкінці 2001 року за незаконні фінансові
операції до позбавлення волі засуджено заступ1
ника директора комунального підприємства
"Облтепломережа", депутата райради м. Харкова
та директора АП "Харківтеплоремналадка". Того
ж року за адміністративні правопорушення,
пов'язані з корупційними діяннями, до
відповідальності притягнуто деяких високопос1

тавлених посадових осіб з Державного департа1
менту продовольства Міністерства аграрної
політики, територіального відділення Антимоно1
польного комітету України в Криму, регіональ1
ного відділу Фонду держмайна України в м. Сева1
стополі, управління комунального господарство
Бердянського міськвиконкому Запорізької об1
ласті, відділу Управління Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та
Київській області, загального відділу Управління
економіки Хмельницької облдержадміністрації,
штабу Південного оперативного командування,
Гадяцької райдержадміністрації Полтавської об1
ласті.

Великої шкоди завдає державі вивезення за
кордон стратегічних матеріалів, художніх, істо1
ричних та валютних цінностей, незаконне пе1
реміщення радіоактивних, отруйних, наркотич1
них речовин та зброї. На думку експертів, через
контрабанду держбюджет щороку втрачає
сотні мільйонів доларів США. Головним уп1
равлінням "К" викрито й ліквідовано чимало
злочинних механізмів та каналів незаконного
переміщення через митний кордон України
підакцизних і високоліквідних товарів. Припи1
нено, приміром, контрабандне вивезення до
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країн Балтії металів платинової групи: їх вилуче1
но понад 150 кг на півмільйона доларів США.

Завдяки професіоналізмові оперативних
співробітників збережено для народу України
багато культурних та історичних цінностей. Так,
1995 року в Криму припинена спроба контра1
бандного вивезення до Туреччини 42 антиквар1
них ікон, злочинців притягнуто до кримінальної
відповідальності. У 1997 р. вилучено незаконно
ввезених матеріальних цінностей на суму понад

3,5 млн. грн., припинено корупційну діяльність
чотирьох працівників митних органів. Поверну1
та державі історична коштовність 1 панагія ХІІ
ст., яку було викрадено в одному з музеїв Ук1
раїни. У 1998 році засуджено зловмисника, за1
триманого під час спроби незаконно вивезти
272 монети Х1ХVІІ століть. У серпні 1999 року
виявлено канал транзитного переміщення з Уз1
бекистану через Україну до Туреччини старо1
винних килимових виробів, котрі мають велику
культурну та історичну цінність. Спільно з мит1
никами затримано партію килимів 1 169 штук 1
на суму понад 65 тисяч доларів США, та повер1
нуто до Узбекистану.

Головне управління "К" має досвід міжна1
родної співпраці в боротьбі з наркобізнесом,
що прагне використовувати Україну і як тран1
зитну територію, і як ринок збуту важких нар1
котиків. Спільно з російськими, американськи1
ми, німецькими, голландськими, польськими та
іншими партнерами проведено операції проти
міжнародних наркосиндикатів Еквадору, Ко1
лумбії, Нігерії. Вилучено та знищено десятки й
сотні кілограмів героїну і кокаїну, тонни гаши1
шу, припинено діяльність підпільних високо1
продуктивних лабораторій, що виробляли син1
тетичні наркотики в Україні та за її межами.

Не залишаються поза увагою спецпідрозділу
й злочини в економічній сфері. Виявлено та
припинено протиправну діяльність організова1
ного злочинного угруповання, учасники якого
намагалися отримати неконтрольовані держа1
вою прибутки, ухилялися від сплати податків,
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Врятовані шедеври.
Ікона «Успіння

Пресвятої
Богородиці»

в окладі та кіоті.
Кінець XVIII ст. Росія.

Майстри срібного діла
невідомі.

Срібло, чеканка,
позолота,

гравіювання.
Дошка, олія. 

Розмір
39,8 х 28 х 2,2 см

Ікона «Господь Вседержитель».
Початок 50+х років XIX ст.

Росія. Дошка, олія.
Розмір 26,5 х 22 х 2,5 см



організували незаконне переміщення через
митний кордон України понад 1,5 млрд. кубо1
метрів природного газу російського походжен1
ня майже на 100 млн. доларів США.

Щороку проводяться масштабні операції про1
ти бандитських угруповань у всіх регіонах Ук1
раїни. Доводиться також мати справу з транс1
національною організованою злочинністю. Ос1
таннім часом виявлено, затримано й передано
правоохоронним органам сусідніх держав чимало
осіб, що перебували в міжнародному розшуку за
скоєння тяжких злочинів. Серед них громадянин
Росії, який викрав шахрайським способом майже
три мільйона доларів США, і його співвітчизник,
звинувачений у скоєнні вбивств на замовлення.

Проте порушення кримінальних справ і
притягнення винних до відповідальності 1 не
самоціль. Важлива мета 1 запобігти злочинам.
Успішній роботі сприяють міцні контакти з
Генпрокуратурою, МВС, ДМС, КРУ Мінфіну і
ДПА, Інтерполом, правоохоронними органами
багатьох країн. Виконуючи вимоги Президента
України, рішення Координаційного комітету,
Комплексної цільової програми боротьби зі
злочинністю, спецпідрозділ спрямовує свої зу1
силля на припинення найбільш складних ме1
ханізмів і схем злочинів, діяльності небезпеч1
них організованих злочинних угруповань та
їхніх корумпованих зв'язків в органах влади та
управління.
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Прес+конференція
в СБ України
на тему боротьби
з корупцією
та організованою
злочинністю

Предмети
контрабанди +
ювелірні
вироби із золота
(1 кг 138 г)



До 20 вересня
1991 року, тобто до
ліквідації Комітету
державної безпеки
УРСР, у його струк1
турі діяв Слідчий від1
діл. У складі відпо1
відної робочої групи
керівники цього підрозділу готували проект
Постанови Верховної Ради "Про створення
Служби національної безпеки України". Особ1
ливе значення мала й попередня робота 1 над
проектом Закону "Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні", який ухвалено
17 квітня 1991 року. Фахівці1слідчі серед пер1
ших дали офіційну юридичну оцінку "правовим
актам" створеного в Москві так званого ГКЧП:
ці документи через їхню неправомірність не
можна брати до виконання як нормативні акти.

Важливим кроком на шляху формування си1
стеми органів національної безпеки стало ство1
рення Слідчого управління СНБ, а потім СБ Ук1
раїни. Діяльність слідчих підрозділів ґрун1
тується на засадах законності, публічності, пова1
ги до честі й гідності особи, рівності громадян
перед законом, презумпції невинності, на1
ціональної мови розслідування. Працівники юс1
тиції забезпечують права та законні інтереси
учасників попереднього слідства, залучають гро1
мадськість до попередження, розкриття й
розслідування злочинів, гарантують процесуаль1
ну самостійність і незалежність слідчого.

Важлива складова
роботи СБ України 1
розслідування зло1
чинів проти держави;
найбільше криміналь1
них справ стосуються
контрабанди й роз1
крадання державного

та колективного майна. За вироками судів
конфісковано й повернуто на користь держави
валюти, майна та цінностей більш як на 60 млн.
гривень. Передано до музеїв, храмів тисячі
предметів, що становлять історичну й культурну
цінність (старовинні ікони, музичні інструмен1
ти, картини, ювелірні вироби, нагороди тощо).

Слідвідділ столичного управління Служби
безпеки України 1995 року розслідував
кримінальну справу щодо громадянина Туреч1
чини Ондера Мехмета, який намагався неза1
конно ввезти в Україну 450 тисяч доларів
США готівкою. За вироком Бориспільського
міського суду Київської області, майже пів1
мільйона доларів вилучено у прибуток держа1
ви. У кримінальній справі, розслідуваній УСБУ
в Донецькій області, до Держскарбниці повер1
нуто 1643 кг срібла; в іншій справі повернуто
з1за кордону в Україну понад 400 тисяч до1
ларів США.

У Києві 1995 року посадили на лаву підсудних
групу осіб, яка незаконно ввезла в Україну зброю
1 15 автоматів Калашникова та боєприпаси до
них. На автомобілі КамАЗ у спеціально обладна1
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В ІМ’Я

СПРАВЕДЛИВОСТІ

Картина «Ліс»
(на задньому плані). 

Художник
Микола Глущенко

Скульптура
«Колискова»

(передній план). 
Скульптор Кошелєва



ному сховищі шестеро контрабандистів
декількома рейсами доставляли "товар" з Абхазії.
П'ять "стволів" устигли продати організованим
злочинним угрупуванням, 10 1 вилучено. Під час
розслідування цієї справи застосовано положен1
ня ст. 15 Закону України "Про захист учасників
кримінального судочинства": за наявності над1
звичайних обставин свідок виступав під псев1
донімом. Вину злочинців було доведено, всіх учас1
ників організованого злочинного угруповання за1
суджено до тривалих строків позбавлення волі.

У липні 1997 року Служба безпеки передала
Міністерству культури і мистецтв України кар1
тину відомого художника М. Глущенка "Ліс" та
скульптуру "Колискова". Ці твори, як з'ясовано
під час розслідування кримінальної справи, було
викрадено зі сховищ Дирекції художніх виста1
вок України. В іншій кримінальній справі за ви1
роком Бориспільського міського суду в грудні
1998 р. передано цьому ж міністерству 423 тво1
ри мистецтва, серед яких картини М. Глущенка
1 13, Д. Безуглого 1 24, А. Пузиревича 1 19 та
інших майстрів пензля.

Однією з найгучніших вважається справа,
яку розслідував слідвідділ УСБ України в Закар1
патській області 1999 року: вилучено шість
тонн гашишу. У кримінальній справі щодо кон1
трабанди наркотичних засобів, яку розслідувало
Слідче управління, у серпні 19981го вилучено

160 кг суміші кока1листя з пальмовою олією та
окремо майже 20 т пальмової олії.

Слідчі та працівники архівних підрозділів
органів безпеки України переглянули понад 300
тисяч архівних кримінальних справ, реабілітова1
но 250 тисяч громадян. За участю начальника
Слідчого управління генерал1лейтенанта юс1
тиції В. Пристайка (нині заступник Голови СБ
України) видано науково1популярні й науково1
документальні книжки "Жертви репресій"
(1993), "Справа Спілки визволення України:
невідомі документи і факти" (1995), "Михайло
Грушевський і ГПУ1НКВД. Трагічне десятиліття:
192411934" (1996), "ЧК1ГПУ1НКВД в Україні:
особи, факти, документи" (1997), "М. Грушевсь1
кий: справа "УНЦ" і останні роки (193111934)"
(1999). Він також керує українською частиною
робочої групи спільного українсько1польського
видання семитомної серії книжок "Польща та
Україна у тридцятих1сорокових роках XX
століття. Невідомі документи з архівів
спеціальних служб".

За високий професіоналізм у розслідуванні
кримінальних справ 17 працівників Слідчого
управління і 63 1 регіональних органів СБ Ук1
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Учасники наради керівників слідчих
підрозділів регіональних органів Служби
безпеки України у Слідчому управлінні
(1997 рік)



раїни нагороджено орденами й медалями, чет1
веро 1 відзнаками Президента України, деся1
тьом присвоєно звання "Заслужений юрист Ук1
раїни" і стільки ж мають Почесну відзнаку Го1
лови СБ України.

Високо оцінила роботу слідчих СБ України
Спілка юристів України: на всеукраїнському
конкурсі "Юрист року" в номінації "слідчий" 1
відзначила трьох співробітників СБ України. За
підсумками 1999 року переможцем у конкурсі
визнано В. Пристайка, лауреатом 1 старшого
слідчого в особливо важливих справах Уп1
равління СБ України в м. Севастополі С. Дєдо1
ва; 2000 року лауреатом став заступник началь1
ника слідвідділу Слідчого управління СБ
України В. Маяков.

Правоохоронці з оптимізмом дивляться в
майбутнє, вірять у поступ незалежної України і,
працюючи сумлінно, втілюють у життя основне
положення Конституції: "Людина, її життя й
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і без1
пека визнаються в Україні найвищою соціаль1
ною цінністю".
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У цих діжках під пальмовою олією 
була схована кокаїнова паста

Двадцять вісім мішків із чистим кокаїном (усього 624 кг)
знайдено у трюмах судна «Ернані» в Севастополі. 

Згодом наркотики було спалено в одній із військово+морських частин
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Місце масового розстрілу соловецьких
в’язнів у карельському урочищі Сандармох
під Медвеж’єгорськом та архівні
кримінальні справи на репресованих
українців

Робота над  матеріалами 
документального видання (зліва направо):

С. Глузман, С. Шевченко, В. Пристайко



Сплав досвіду й молодості в колективі одно1
думців, об'єднаному спільною метою та пат1
ріотизмом заради захисту людей і держави, 1 так
стисло можна охарактеризувати концептуальні
засади сучасної кадрової політики Служби без1
пеки України. Десять років тому виникли
унікальні можливості створити систему органів
держбезпеки принципово нової якості та при1
значення. У спецслужбу прийшли люди, готові
самовіддано працювати на благо суверенної Ук1
раїни. Водночас завдання, що постали перед
СБУ, шляхи їх виконання, стиль роботи, пріори1
тети, а також роль і місце спецслужби в житті
нашої держави, чітко визначені відповідними
законодавчими актами, зумовили перебудову
кадрової політики. Створені підрозділи захисту
інтелектуальної власності, продовольчої, еко1
логічної безпеки, боротьби з комп'ютерною зло1
чинністю та інші потребували молодого високо1
освіченого поповнення, здатного розв'язувати
складні завдання кваліфіковано й ефективно.

Сьогодні три чверті
офіцерського корпусу
мають стаж служби в
органах безпеки до 10
років. Процес послідо1
вного реформування
СБ Укра1їни триває,
віддзеркалюючи етапи
становлення демокра1
тичного суспільства.
Одна з головних умов
ефективної роботи
відомства 1 високий

професіоналізм його працівників. У спецслужбі
діє система професійної підготовки особового
складу в спеціальних закладах освіти, навчання
без відриву від виконання службових обов'язків,
передбачено мовну й фізичну підготовку.

Співробітники СБ України часто працюють
в умовах високих фізичних і психічних наван1
тажень, із ризиком для здоров'я та життя, тому
особливої ваги набувають питання психо1
логічної адаптації та реабілітації. Нині в усіх
підрозділах роботи з особовим складом СБ Ук1
раїни є психологи1практики. Для психо1
логічного забезпечення найбільш важливих за1
вдань розвідки, контррозвідки, боротьби з те1
роризмом створено відповідні підрозділи.
Фахівці у галузі психіатрії, психології, соціо1
логії забезпечують професійний добір канди1
датів на службу та соціально1психологічну ро1
боту в колективах. Ці спеціалісти застосовують
новітні методики психодіагностики, технології
вивчення людини та прогнозування її по1
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СИСТЕМА
КАДРОВОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Голова СБ України
В. Радченко вручає

нагороду
керівникові

підрозділу
Київського УСБУ

О. Свиридову 



ведінки. Створено відповідну відомчу норма1
тивну базу, якою визначено правові засади за1
стосування спеціальних діагностичних засобів
і гарантії коректного використання конфі1
денційної інформації.

Щоденна робота працівників Управління
роботи з особовим складом підпорядковується
головній меті 1 забезпечити підрозділи СБ Ук1
раїни всебічно розвиненими, фізично здорови1
ми, високоінтелектуальними фахівцями, котрі
зрештою і визначають її обличчя.
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Начальник УСБУ
в Житомирській області
генерал+майор Д. Захараш
вітає  офіцера підрозділу
боротьби з корупцією
та організованою злочин+
ністю А. Мартинюка 
з присвоєнням чергового
військового звання

Практичні навчання
з орієнтування на місцевості

Тренування з кульової стрільби



Важливу роль у
комплектуванні ві1
домства кадрами, за1
безпеченні їх праце1
здатності відіграє Вій1
ськово1медичне уп1
равління (ВМУ). Ство1
рення відомчої меди1
цини зумовлено вико1
нанням специфічних
завдань. Це добір кан1
дидатів на військову службу, здатних за станом
здоров'я працювати в органах безпеки; надання
медичної допомоги співробітникам, пенсіоне1
рам та членам їхніх сімей; вирішення експерт1
них та інших питань, пов'язаних із забезпечен1
ням правоохоронної діяльності. 

У колективі медиків працюють шість док1
торів і тридцять кандидатів медичних наук, чи1
мало лікарів вищої та першої кваліфікаційних
категорій, досвідчений середній і молодший
медперсонал. Почуття відповідальності, творчий
пошук, чуйне ставлення до хворих 1 ці якості
притаманні більшості працівників лікувально1
профілактичних закладів СБ України. Кадрова
політика відомчої медицини базується на залу1
ченні досвідчених фахівців, які не лише
кваліфіковано лікують хвороби, а й здатні близь1
ко до серця сприймати чужий біль.

Ці якості вповні
виявилися ще під час
ліквідації наслідків
чорнобильської ката1
строфи. З перших
днів військові медики
рятували потерпілих,
вивчали різноманіт1
ні аспекти розвитку
променевої патології,
застосовували ефек1

тивні методи лікування й профілактики
радіаційних уражень. Персонал госпіталю
працював у зоні ЧАЕС, надавав невідкладну
допомогу (гемосорбція, ентеросорбція тощо)
службовцям органів безпеки та іншим людям,
які того потребували.

Спеціалісти ВМУ використали оригінальні
розробки, що за ефективністю не мають ана1
логів у світовій клінічній практиці. Завдяки
дезінтоксикаційній терапії та лікуванню сор1
бентами вдалося врятувати від гострої промене1
вої хвороби багатьох працівників спецслужби,
які брали учать у ліквідації наслідків катастро1
фи на Чорнобильській атомній електростанції.
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ПРАЦЮЮТЬ

ВІЙСЬКОВІ
МЕДИКИ

Начальник ВМУ СБ України М. Захараш +
заслужений лікар України,

генерал+майор медичної служби,
доктор медичних наук, професор



Операція з застосуванням зварювального
медичного інструментарію. Виконується

у Центральному клінічному госпіталі
ВМУ СБ України 

Ознайомлення з ходом хирургічної
операції з застосуванням технології
зварювання живих тканин.
Присутні: президент НАНУ Б. Патон, міністр
охорони здоров’я України В. Москаленко,
президент МАНУ А. Возіанов,
професори Ю. Фурманов, М. Захараш
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Нині у Військово1медичному управлінні обслу1
говується дві тисячі чорнобильців 21ї категорії.
Вплив опромінення на здоров'я людини медики
вивчають у взаємодії зі спеціалістами провідних
науково1дослідних інститутів України.

Останніми роками впроваджено в практику
сучасні методи діагностики та лікування 1 ефе1
рентна і квантова інтенсивна терапія, тром1
болітична терапія гострого інфаркту міокарда,
ультразвукові, ендоскопічні, імунологічні до1
слідження тощо. Лікарі госпіталю ВМУ серед
перших в України запровадили в клінічну прак1
тику лапароскопічні методи оперативного ліку1
вання. За новітньою методикою вже прооперо1
вано 1200 пацієнтів (жовчно1кам'яна хвороба,
гінекологічні захворювання). Практично всі
операції виконано без ускладнень.

Спеціалісти ВМУ спільно з фахівцями Інсти1
туту електрозварювання ім. О. Є. Патона НАН
України розробили новий метод зварювання
тканини (замість накладання швів) під час опе1
ративного втручання і в перше у світовій ме1
дичній практиці впровадили його. На відміну
від традиційних прогресивна методика має не1
абиякі переваги: вона менш травматична,
термін перебування хворого в госпіталі скоро1

чується майже вдвічі, що дає змогу працівни1
кові швидше повернутися до виконання служ1
бових обов'язків.

У 2001 році в госпіталі ВМУ вперше у вітчиз1
няній військовій медицині зроблено операції на
відкритому серці з застосуванням штучного
кровообігу. До цього часу такі операції проводи1
лися лише у вузькопрофільних медичних уста1
новах України та держав СНД.

Особлива увага 1 удосконаленню профілак1
тичної роботи, диспансеризації, яка за чіткістю
організації, повнотою обстеження 1 одна з
найліпших у системі вітчизняних лікувально1
профілактичних закладів. Серед завдань ВМУ на
перспективу 1 підвищувати рівень добору
кадрів, лікування, профілактики, впровадження
новітніх технологій у медичну практику,
підтримувати у співробітників Служби безпеки
України стан здоров'я, який дає змогу ефектив1
но виконувати професійні обов'язки.
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Новітні технології впроваджено
у клінічну практику



Ефективно пра1
цює у сфері кадрової
політики СБ Укра1
їни також громадсь1
ка організація 1 Офі1
церське зібрання.
Понад 10 років тому,
17 травня 1991 р., у
Дніпропетровську виник (ще в структурі ко1
лишнього КДБ УРСР) перший такий осере1
док. Це був свіжий струмінь демократичних
поглядів на управлінську, громадську діяль1
ність, виховний процес. Офіцерське зібрання
брало активну участь і відігравало не останню
роль у комплектуванні Управління після
ліквідації Комітету державної безпеки. 

Нова організація швидко здобула авторитет
у колективі, а відтак знайшлися послідовники в
інших органах і підрозділах СБУ. Цікаво, що
створювались Офіцерські зібрання не з наказу
"згори". Це була ініціатива самих офіцерів. Бо й
справді потрібна організація, яка переймалася
б питаннями соціального захисту, роботи з

сім'ями, формування
в колективах здорово1
го морально1психо1
логічного клімату. 

Голова СБ України
1995 року затвердив
своїм наказом "Тим1
часове положення про

Збори офіцерів органу (підрозділу) Служби без1
пеки України". Відтоді Офіцерські зібрання ак1
тивно діють у підрозділах Центрального управ1
ління та регіональних органах СБУ. Соціо1
логічні опитування свідчать, що в багатьох ко1
лективах ці організації стали також надійними
помічниками керівників у питаннях патріотич1
ного виховання, зміцнення дисципліни, мобі1
лізації офіцерів на якісне виконання службових
обов'язків. 

Доброчинна діяльність, інші благородні спра1
ви 1 основа повсякденної роботи громадських
організацій. З ініціативи Координаційної Ради
Офіцерських зібрань 2000 року колективи
зібрали понад 60 тисяч гривень для допомоги
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ОФІЦЕРСЬКІ

ЗІБРАННЯ

Екскурсія в музеї СБ України
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Біля могили службовців органів
держбезпеки, які загинули 1941 року,

захищаючи Київ
(с. Харківці на Київщині, 2001 рік)

Зустріч у музеї СБ України
з керівниками силових структур
з нагоди вручення працівникам
спецслужби відомчих нагород
(2001 рік)
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Начальник УСБ України у Хмельницькій
області В. Гордієнко вручає орден

Богдана Хмельницького фронтовикові,
ветерану органів безпеки М. Максименку 
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родинам загиблих гірників шахти ім. М. Барако1
ва на Луганщині. Майже півмільйона гривень
надіслано 2001 року до УСБУ в Закарпатській
області 1 допомога сім'ям співробітників і
пенсіонерів Служби безпеки, котрих не минуло
стихійне лихо. Завдяки організаційним зусил1
лям Координаційної Ради протягом двох тижнів
у Києві перебували 25 дітей працівників того ж
УСБУ, які постраждали внаслідок повені. 

Робота Офіцерських зібрань 1 невід'ємна
складова кадрової політики СБ України. З одно1
го боку 1 це турбота про людей у погонах, з
другого 1 про більш слабких і знедолених, що
також сприяє формуванню в молодих офіцерів
високих моральних якостей 1 людяності,
гідності, самоповаги.

Серед важливих завдань підрозділів роботи
з особовим складом (а це водночас і сфера інте1
ресів Офіцерських зібрань) 1 дбати про фізичне
здоров'я співробітників, розвиток їхніх худож1
ньо1естетичних смаків та уподобань. Додають
завзяття у спортивно1масовій роботі, допома1
гають пропагувати здоровий спосіб життя не1
абиякі досягнення спортивної команди СБ Ук1
раїни. Після Олімпіад, чемпіонатів світу, Євро1
пи та інших великих міжнародних змагань у
Службі безпеки проводяться зустрічі з
чемпіонами та призерами. Спортсмени1ди1
намівці діляться враженнями про гостроту бо1
ротьби, розповідають про особисті здобутки та
підготовку до наступних стартів. Серед вихо1
ванців команди, які в різний час перебували в її
зірковому складі, 19 заслужених майстрів
спорту, понад 160 майстрів міжнародного кла1
су. Двадцять п'ять спортсменів брали участь у
трьох літніх і двох зимових Олімпіадах.

Біля памятника полеглим воїнам +
працівникам органів держбезпеки
(Київська область, 2001 рік)

Зустріч із ветеранами
Головного управління «А»



На літніх Іграх 1996 року в Атланті (США)
абсолютними чемпіонками стали лейтенанти
Лілія Підкопаєва (спортивна гімнастика) та
Катерина Серебрянська (художня гімнасти1
ка). Бронзові нагороди у складі збірної коман1
ди України зі спортивної гімнастики виборо1
ли майор Ігор Коробчинський і капітан Гри1
горій Місютін. 

На Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї
(Австралія) срібними призерами в команд1
ному заліку стали українські гімнасти, серед
них лейтенант Олександр Береш і капітан
Олександр Світличний.

Лише в останніх світових першостях брали
участь 40 службовців органів державної без1
пеки України, які вибороли 42 медалі різного

ґатунку. Чемпіонські звання мають 26 спорт1
сменів, а найтитулованіша наша біатлоністка
майор Олена Зубрилова тричі здобувала золо1
ті медалі на найвищих змаганнях світового
рангу. 

У Службі безпеки створено сприятливі умо1
ви для розвитку дитячої творчості, реалізації
здібностей і талантів юних художників, му1
зикантів, артистів. Дбаючи про естетичне та
культурне виховання майбутніх громадян,
Офіцерські зібрання долучаються до підготовки
й проведення традиційного щорічного Фестива1
лю самодіяльної художньої творчості дітей
співробітників Служби безпеки України.
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Ветерани + учасники
бойових дій

в Афганістані
покладають квіти

до пам’ятника
полеглим воїнам+

інтернаціоналістам
у Житомирі

Грамоту Голови
СБ України

вручає  триразовій
чемпіонці світу

з біатлону
Олені Зубриловій

перший заступник
Голови Служби

генерал+полковник
В. Горбатюк

(1999 рік)
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Олімпійським чемпіонкам
Лілії Підкопаєвій
і Катерині Серебрянській
(знімок праворуч)
присвоєно офіцерські звання.
Погони вручає
перший заступник Голови СБ України
генерал+лейтенант О. Скибінецький
(1996 рік)

Підполковник В. Флєнтін
зі спортивними трофеями Спортивні будні правоохоронців



Провідну роль у підготовці кадрів органів
держбезпеки відіграє Національна академія,
яку з часів заснування вищого навчального за1
кладу в системі СБ України очолює доктор істо1
ричних наук, професор генерал1лейтенант Воло1
димир Сідак. 

Від 27 січня 1992 року в Києві діяв Інститут
підготовки кадрів, який успадкував матеріаль1
но1технічну базу Вищих курсів КДБ СРСР.
Інститутові було передано спеціальну й загальну
бібліотеки, архів, технічні засоби навчання то1
що. Виявила бажання працювати в Інституті ча1
стина професорсько1викладацького складу
курсів 1 ті, хто серцем і душею сприйняв ідею
незалежності України.

Матеріальну базу треба було пристосувати до
потреб широкопрофільної підготовки кадрів 1
такої, як у колишніх спеціалізованих навчаль1
них закладах СРСР. Переважна більшість наяв1
них підручників, посібників, текстів лекцій
рясніла ідеологічними догмами й потребувала

принципового оновлення та
переопрацювання. У стислі
терміни доводилося готувати
навчальні матеріали, які відби1
вали роль і місце української
спецслужби в механізмі суве1
ренної держави. Основний тя1
гар цієї роботи ліг на плечі
професорсько1викладацького
складу, який визначав нові
орієнтири в навчально1вихов1
ному процесі, коригуючи влас1
ний досвід для праці в нових

умовах. Згодом Інститут зміцнів організаційно,
розширив форми навчання, збільшив кількіс1
ний склад курсантів і слухачів. Зважаючи на ці
та інші показники, Кабінет Міністрів України
17 листопада 1995 року ухвалив Постанову про
створення на інститутській базі Академії Служ1
би безпеки України.

Перший випуск курсантів потоку очного на1
вчання оперативних співробітників відбувся в
липні 1997 року. Протягом травня1червня
1998 року Державна акредитаційна комісія
Міністерства освіти України після експертної
оцінки якості освітньої діяльності Академії
визнала підготовку спеціалістів такою, що
відповідає III рівню акредитації, й надала
ліцензію на підготовку фахівців IV освітньо1
кваліфікаційного рівня 1 магістрів за спеціаль1
ністю правознавство. У жовтні того ж року
Академія здобула право готувати фахівців з
філології та перекладу за освітньо1кваліфіка1
ційним рівнем "спеціаліст". А невдовзі Указом
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КУЗНЯ
КАДРІВ

На Вченій раді
виступає ректор

Національної
академії

СБ України,
заслужений діяч

науки і техніки,
доктор історичних

наук, професор,
генерал+лейтенант

В. Сідак



Президента України від 2 серпня 1999 року
Академії надано статус національної. Нині в
ній 38 кафедр, вісім факультетів, три навчаль1
но1наукові й методичні центри, є власна спор1
тивна й тренувальна база.

Національна академія готує фахівців за
спеціальностями правознавство, переклад, за1
безпечує перепідготовку й підвищення
кваліфікації керівного й оперативного складу
органів безпеки. Визначено й приведено у
відповідність до вимог Міносвіти такі форми
навчання: очна 51річна підготовка юристів1опе1
ративних співробітників на базі середньої
освіти зі знанням іноземної мови за освітньо1
кваліфікаційним рівнем "спеціаліст"; та ж
підготовка на тій самій освітній базі фахівців із
поглибленим вивченням фінансових, еко1

номіко1правових та суспільних дисциплін
(спеціаліст, магістр) і перекладачів1референтів
(спеціаліст); заочна підготовка юристів1опера1
тивних співробітників на базі середньої та ви1
щої освіти (спеціаліст); перепідготовка та
підвищення кваліфікації працівників Служби
безпеки України.

На договірних засадах Академія готує
фахівців для Управління державної охорони,
Держкомітету в справах охорони державного
кордону, Головного управління військової
розвідки Міністерства оборони України. Сучас1
на оперативна практика вимагає розширити
можливості факультетів підготовки та підви1
щення кваліфікації кадрів, а також створити
нові 1 для навчання фахівців, яких раніше в Ук1
раїні не готували і яких СБУ з відомих причин
не може готувати за кордоном. Нині зміцню1
ються організаційно1штатні структури факуль1
тетів, центрів, створюються та реорганізуються
кафедри.

Крім підготовки спеціалістів для оператив1
них і слідчих підрозділів, активно проводиться
науково1дослідна робота, покликана підвищити
якість оперативно1службової діяльності та на1
вчання кадрів; працює аспірантура й докторан1
тура. Для підготовки науковців використову1
ються також можливості інститутів Національ1
ної академії наук України, провідних навчаль1
них закладів юридичного, економічного, філо1
софського, лінгвістичного профілю. Співробіт1
ники Академії захистили в цих наукових цент1
рах дві докторські й дев'ять кандидатських ди1
сертацій.
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Навчальні аудиторії
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Курсанти складають
військову присягу



Розгортання масштабних досліджень, залу1
чення до них представників різноманітних на1
укових шкіл вплинуло на форми й зміст науко1
во1дослідної роботи. Комплексна розробка на1
укових проблем сприяла оформленню деяких із
них у самостійні напрями досліджень, де
пріоритет належить ученим Академії. Йдеться
про проблеми національної безпеки, кадрової

79

Н А Ц І О Н А Л Ь Н А А К А Д Е М І Я С Б У К Р А Ї Н И

Дисертацію
на здобуття
наукового ступеня
кандидата воєнних
наук захищає
перший заступник
міністра оборони
України, начальник
Генерального штабу
генерал+полковник
В. Шкідченко
(червень 2001 року)

Президентський наказ випускниці
Національної академії СБ України

лейтенантові Юлії Антоненко
(червень 2001 року)



політики, тероризму, дослідження історії ук1
раїнських спецслужб. Біля витоків цих напрямів
роботи стояли професори 1 ректор В. Сідак, про1
ректори В. Картавцев і М. Стрельбицький, В. Кру1
тов. Серед інших пріоритетних напрямів 1 про1
блеми теорії і практики реабілітації у криміна1
льному процесі України, боротьби з корупцією
та організованою злочинністю, контррозвіду1
вального захисту економіки, державних
таємниць, інформаційної сфери. Учених Ака1

демії залучають до підготовки проектів законів,
інших нормативно1правових актів. У цьому на1
прямі плідно працювали В. Картавцев, М. Пав1
ліченко, К. Фетисенко, М. Шумило, О. Бантишев,
І. Усенко, В. Ященко, О. Нападистий та інші. Від
1994 року в Академії регулярно проводяться
конкурси наукових праць її курсантів і слухачів.

Нині в колективі спеціалізованого навчаль1
ного закладу Служби безпеки України працю1
ють два академіки, член1кореспондент Академії
педагогічних наук, понад 20 докторів наук і
професорів. Спільними зусиллями підготовлено
28 монографій, 8 підручників, 250 навчальних
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Вручення диплома
Заслуженого юриста
України проректору

з наукової роботи
професорові

К. Фетисенку
(березень 1997 року)

Відкриття музею
історії спецслужб України в Національній

академії СБУ (1 вересня 2000 року)



посібників, опубліковано понад 600 статей з ак1
туальних проблем оперативно1розшукової
діяльності органів держбезпеки. У практичні
підрозділи надіслано до 130 найменувань на1
укової літератури. Упродовж 199212001 років
захищено 4 докторські й 36 кандидатських ди1
сертацій. За підсумками наукової праці семи
вченим Академії надано звання професора, 32
стали доцентами, шість 1 старшими науковими
співробітниками, п'ятьом присвоєно почесне
звання "Заслужений юрист України", ректорові
1 "Заслужений діяч науки та техніки".

Стрижневою ідеєю виховної роботи є
патріотичне виховання. З цією метою в Академії
створено музей історії українських спецслужб.
Для вивчення народних традицій, героїчного
минулого країни курсанти й слухачі відвідують
культурно1просвітницькі заклади в столиці та
інших містах, беруть участь у читацьких конфе1
ренціях. Запроваджено цикл історичних дис1
циплін; творча група досліджує минуле розвідки
й контррозвідки в Україні; побачили світ доку1
ментальні видання з історії спецслужб періоду
191711921 рр. підготовлено тритомне докумен1
тальне видання з історії органів держбезпеки
УРСР. Складання військової присяги, День
знань, випуск молодих офіцерів 1 усе це теж дає
змогу поєднувати патріотичне й професійне ви1
ховання. Велике виховне значення мають
зустрічі найкращих ви1пускників Академії з
Президентом України.

Молодь залюбки бере участь у концертах і
конкурсах курсантських аматорських колек1
тивів. Переможці змагаються в міжвузівському
конкурсі студентської пісні "Київський Гаудеа1
мус", не раз ставали його лауреатами. В Академії
є команда КВН (Клуб веселих і
найкмітливіших), яка 1998 року здобула Кубок
Києва, 1999 р. перемогла в КВН1лізі силових
структур "Зірки на погонах" та 41му Національ1
ному чемпіонаті КВН України, 2001 року стала
віце1чемпіоном КВН1ліги силових структур
"Зірки на погонах" і виграла Кубок Ліги.

Курсанти гідно захищають спортивну честь
альма1матер на різноманітних змаганнях. В
Академії є майстри спорту міжнародного класу,
призери чемпіонатів Європи, України з боксу
серед юніорів, призери чемпіонату України з
карате, чемпіони й призери універсіад.

За рейтингом вищих закладів освіти України
2000 року НА СБУ 1 лідер серед спеціальних ви1
щих навчальних закладів. Колектив Академії
послідовно вдосконалює фаховий рівень і тих,
хто вчить, і тих, хто вчиться, набуває знань, про1
фесії, життєвого досвіду.
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Команда КВН
Національної академії СБ України



Серед перших наказів Голо1
ви новонародженої україн1
ської спецслужби був наказ
про створення юридичного
відділу (з липня 1998 року 1 До1
говірно1правове управління).
Одночасно з формуванням
структури СБ України у складі
її органів та деяких підрозділів Центрального
управління утворювалися юридичні відділи, гру1
пи, працювали юрисконсульти.

На початковому етапі діяльності користува1
лися відомчими нормативними актами колиш1
нього КДБ УРСР у частині, що не суперечила за1
конодавству суверенної України. Та вже незаба1
ром за активної участі правознавців було роз1
роблено проекти законів "Про Службу безпеки
України" та "Про оперативно1розшукову
діяльність". Згодом інші законопроекти, до
яких теж доклали руку юристи СБ України, ма1
теріалізувалися в нормативні акти "Про дер1
жавну таємницю", "Про організаційно1правові
основи боротьби з організованою злочинністю",
"Про боротьбу з корупцією", "Про розвіду1
вальні органи України"... На черзі 1 робота над
проектом Закону "Про органи державної без1

пеки". Невід'ємна частина
правотворчої діяльності 1 ство1
рення та вдосконалення пра1
вової бази в інтересах підви1
щення результативності діяль1
ності спецслужби. Важлива
лінія роботи Договірно1право1
вого управління та інших юри1

дичних структур 1 забезпечення взаємодії
Служби та її підрозділів з іноземними партне1
рами, підготовка міжнародних договорів
міжвідомчого характеру. Нині СБ України роз1
виває ділові контакти з 77 спецслужбами та
іншими правоохоронними органами 57 країн.

У Службі безпеки створено нормативно1
правовий фонд, який систематизується інфор1
маційно1довідковим підрозділом ДПУ. На
обліку та зберіганні перебуває 23 тисячі норма1
тивно1правових актів. Експлуатуються автома1
тизовані інформаційно1довідкові системи, які
дають змогу скоротити витрати часу на пошук
потрібних документів. Співробітники юридич1
них підрозділів розглядають, візують та готують
проекти документів розпорядчого характеру,
цивільно1правових, у тому числі господарських,
договорів, ведуть претензійно1позовну роботу,
представляють СБ України в судах у справах, де
вона виступає позивачем, відповідачем або тре1
тьою стороною. Юристи надають також кон1
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З ПОГЛЯДУ

ПРАВА

Зустріч із делегацією Комітету держбезпеки
Республіки Білорусь (лютий 1999 р.)



сультації правового характеру з питань проход1
ження військової служби, виконання посадових
обов'язків, соціального захисту.

Комплектуються юридичні підрозділи
здебільшого випускниками авторитетних фахо1
вих навчальних закладів 1 Національної юри1
дичної академії України ім. Ярослава Мудрого
та юридичного факультету Національного
університету ім. Тараса Шевченка.
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Служба безпеки України підтримує ділові
контакти з багатьма іноземними

партнерами



В історії України XX століття органи держав1
ної безпеки відігравали помітну й неоднозначну
роль. Важко переоцінити їхній внесок у бороть1
бу за свободу й незалежність Батьківщини, про1
тидію розвідувально1підривній діяльності іно1
земних спецслужб, організованій злочинності
та тероризму. З іншого боку 1 вони ставали зна1
ряддям репресивної політики панівного режи1
му, душителями ідейної опозиції.

Специфічність функціонування органів без1
пеки у системі державної влади й управління
та в загальному контексті вітчизняної історії
відбилася й на особливостях їхньої архівної
спадщини. Мабуть, не було таких важливих
подій або процесів у нашій країні, про які не
залишився б слід у документах спеціальних
служб. Без уважного й глибокого опрацювання
цих джерел, широкого залучення їх до науко1
вого обігу навряд чи можливо відтворити
об'єктивну картину життя українського
суспільства в надзвичайно складному й супе1
речливому ХХ столітті.

Здобуття Украї1
ною незалежності,
розбудова правової,
демократичної дер1
жави, утвердження
відкритого суспіль1
ства, тяжіння до
всебічного осмислен1
ня уроків історії
стрімко привернули

інтерес науковців і широких кіл громадськості
до архівних матеріалів органів безпеки. Це ви1
магало адекватного реагування СБУ на вимоги
часу, адже галузевого державного архіву в її сис1
темі не було. Робота підрозділу спрямовувалася
на задоволення оперативних потреб спецслуж1
би. Про відкритість архівних матеріалів органів
держбезпеки за цих умов годі й говорити.

Саме тому з ініціативи СБ України доку1
ментальні масиви відомчого архіву введено до
системи Національного архівного фонду Ук1
раїни. Цей процес набув чітких організаційних
форм, коли за постановою Кабінету Міністрів
України від 1 квітня 1994 року створено Дер1
жавний архів (ДА) Служби безпеки України.
Положення, затверджене в травні того ж року
Головою СБ України та начальником Головного
архівного управління при Кабінеті Міністрів
України, гласить, що Державний архів діє в си1
стемі СБ України на правах структурного
підрозділу Центрального управління та водно1
час 1 у системі державних галузевих архівів.
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ДОКУМЕНТАЛЬНА

ПАМ'ЯТЬ
СПЕЦСЛУЖБИ

Відвідувачі
працюють

із документальними
матеріалами

в читальному залі



Нині він складається з 73 фондів, які налічу1
ють майже 270 тисяч справ. З урахуванням
фондів регіональних УСБ України докумен1
тальні масиви містять до мільйона справ. Забез1
печено належні умови їх зберігання у спеціаль1
но обладнаних архівосховищах. Відповідно до
чинного законодавства та вимог Держком1
архіву України розроблено нормативно1мето1
дичну базу, розпочато інформатизацію фондів,
створено реставраційну дільницю.

Питання організації практичного викорис1
тання документів, рекомендування до друку ви1
дань за матеріалами ДА СБ України розглядає
науково1методична рада, у складі якої крім
співробітників архіву працюють представники
Національної академії СБУ, Держкомархіву та
Національної академії наук України.

Архівні документи органів безпеки 1
змістовне джерело з історії України XX
століття. Про це свідчать, наприклад, численні
інформаційні, оглядові, узагальнюючі ма1
теріали, у яких крізь призму оперативного
інтересу висвітлюються певні сторони життя
українського суспільства в цілому, його
соціальних, національних, професійних, кон1
фесійних прошарків. Важливим історичним
джерелом, як свідчить повсякденна практика
роботи ДА СБ України, є також архівні
кримінальні справи репресованих громадян.

Науково1дослідна й видавнича робота 1 се1
ред провідних напрямів діяльності архіву. У йо1
го структурі діє відділ науково1дослідної робо1

ти, інформації та використання документів.
Цей підрозділ укомплектовано переважно
істориками й архівознавцями. Створюється ви1
давничий відділ.

Одна з головних умов ефективного викори1
стання архівних фондів 1 удосконалення на1
уково1довідкового апарату до них. З цією ме1
тою запроваджено тематичну розробку доку1
ментів, укладено Путівник фондами архіву.
Розроблено тематичні покажчики з багатьох
актуальних проблем історії України.

Держархів працює на основі довгострокових
програм. Першою з них стала державна програ1
ма підготовки багатотомної серії науково1доку1
ментальних книг "Реабілітовані історією",
співвиконавцем якої, згідно з постановами Пре1
зидії Верховної Ради України від 6 квітня 1992
року та Кабінету Міністрів України від 11 верес1
ня того ж року, стала Служба безпеки України.

Архівісти ще від початку 19901х безпосе1
редньо причетні до процесів правової та істо1
ричної реабілітації жертв тоталітаризму. За1
вдяки зусиллям працівників спецслужби цей
напрям діяльності набув вагомого громадсько1
політичного звучання. З небуття повернуто
імена багатьох визначних діячів вітчизняної
науки, культури, церкви, а також тисяч так зва1
них простих людей. Важко переоцінити це
явище як з погляду відновлення історичної,
правової, соціальної справедливості, так і з по1
гляду становлення правової держави, подолан1
ня рудиментів тоталітаризму, зокрема право1
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вого нігілізму в суспільних відносинах, у
політичній і масовій свідомості громадян.

У рамках реалізації програми "Реабілітовані
історією" на базі документальних матеріалів та
за активної участі ДА СБ України практично в
усіх регіонах країни видано десятки книжок,
збірників документів, у яких досліджується
природа радянського тоталітаризму, форми й
методи його функціонування в Україні,
увічнюється пам'ять десятків тисяч співвітчиз1
ників 1 жертв політичних репресій.

Ця тематика представлена й на сторінках
науково1документального журналу "З архівів
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Науково+документальні видання,
підготовлені з використанням архівних
матеріалів СБ України

Л. Кучма і О. Квасневський з першим томом
спільного українсько+польського видання



ВУЧК1ГПУ1НКВД1КГБ", співзасновником яко1
го є СБ України. "Спецслужби і суспільство" 1
так можна сформулювати головну ідею жур1
нальних публікацій. Маловідомі сторінки
історії революції та громадянської війни,
політика тоталітарного режиму в УРСР,
історія національно1визвольного руху і
національних спецслужб, долі відомих держав1
них діячів, учених, митців, військовиків, що
стали жертвами репресій 1 ось далеко не по1
вний перелік проблематики публікацій. Про1
тягом 199412001 років вийшли друком десять
випусків журналу, три з них 1 спеціальні тема1
тичні. Перший (№ 314, 1998) 1 про справу
Єврейського антифашистського комітету
(1948 р.); другий (№ 1, 2000) 1 про діяльність
органів держбезпеки УРСР під час Великої
Вітчизняної війни; третій (№ 1, 2001) 1 щодо
ролі співробітників колишнього КДБ УРСР у
ліквідації наслідків катастрофи на Чорно1
бильській АЕС (197111988 рр.). Триває підго1
товка до друку чергових і спеціальних ви1
пусків. Вища атестаційна комісія України вне1
сла журнал до переліку наукових фахових ви1
дань з історичних наук. Це фактично єдине
періодичне науково1документальне видання
такого роду на пострадянському просторі.

Неабиякого наукового й суспільного резо1
нансу набуло в 199711999 роках тритомне до1
кументальне видання "Остання адреса. До 601
річчя соловецької трагедії", підготовлене
спільними зусиллями співробітників архіву й
науковців Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського і Цент1
ру історичної політології Інституту політичних і
етнонаціональних досліджень НАН України за
активної участі Санкт1Петербурзького науко1
во1інформаційного центру "Меморіал" і Уп1
равління ФСБ РФ по Санкт1Петербургу та

Ленінградській області. Це видання розповідає
про трагічну долю в'язнів Соловецького табору,
розстріляних 1937 року. Серед жертв великого
терору 1 інтелектуальна еліта України 1 Лесь
Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко
Вороний, Валер'ян Підмогильний, Григорій
Епік, Мирослав Ірчан, Матвій Яворський...

Надзвичайно важливою, відповідальною
справою стала підготовка багатотомного доку1
ментального видання "Польща та Україна у
тридцятих 1 сорокових роках XX століття.
Невідомі документи з архівів спеціальних
служб". Ця програма втілюється спільно з Цент1
ральним архівом Міністерства внутрішніх справ
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Члени спільної українсько+польської
робочої групи з підготовки
науково+документальної серії
«Польща та Україна у тридцятих +
сорокових роках ХХ століття.
Невідомі документи
з архівів спеціальних служб»
О. Пшенніков (праворуч) і П. Кулаковський
під час презентації 1+го тому видання
(Варшава, березень 1999 року)



і адміністрації Республіки Польща. Перший том
видання "Польське підпілля 193911941. Львів 1
Коломия 1 Стрий 1 Золочів" з переднім словом
президентів обох держав побачив світ 1999 ро1
ку. Наступного вийшов друком другий том 1 про
переселення поляків та українців у 194411946
роках. Публікуючи матеріали вітчизняних спец1
служб, Держархів спільно з НА СБ України ви1
дав збірник документів і матеріалів з історії
розвідки й контррозвідки УНР і ЗУНР періоду
191811920 років. У книжці вміщено матеріали з
архівного фонду Наукового товариства імені
Тараса Шевченка у Львові, що надійшли в
копіях з Варшавської національної бібліотеки
(Польща).

Історія спецслужб 1 один з найменш
досліджених аспектів державно1правового ми1
нулого України. Важлива умова дальшого
студіювання 1 розробка та введення в науковий
обіг документального масиву органів безпеки. У
грудні 19981го керівництвом СБУ затверджено
концепцію комплексної дослідницької програ1
ми "Науково1практичне використання доку1
ментальної спадщини спеціальних служб Ук1
раїни". Спільними зусиллями співробітників
архіву та Національної академії СБ України во1
на втілюється через укладання документальних
збірників, підготовку публікацій для фахових і
відомчих видань, дисертаційних досліджень, на1
вчальної літератури, виступів у засобах масової
інформації.

За роки діяльності підрозділу його спів1
робітниками опубліковано понад 100 праць у
наукових часописах, збірниках, відомчих видан1
нях. Лише протягом 199712000 років з викори1
станням документів фондів тимчасового
зберігання регіональних органів СБУ підготов1
лено низку дисертацій, 45 монографій, 450 ста1
тей у наукових виданнях і періодиці.

Представник ДА СБ України працює в
складі робочої групи істориків при Урядовій
комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. Вида1
но перший випуск "Анотованого покажчика до1
кументів з історії ОУН і УПА у фондах Держав1
ного архіву СБУ". Опрацьовано низку ма1
теріалів наступного випуску та документи для
збірників, що готують члени робочої групи.
Крім того, з широким залученням матеріалів
архіву та за участю його працівників укла1
дається 41й том "Літопису УПА. Нова серія"
про повстанський рух на Волині 194411946
років. Ініційовано підготовку на докумен1
тальній базі провідних архівних установ великої
наукової праці з історії органів безпеки Ук1
раїни 191811991 років.

Серед наукових партнерів ДА СБ України 1
Інститут історії України, Інститут української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру1
шевського, Інститут політичних та етно1
національних досліджень НАН України,
Національна академія СБУ, Головна ре1
дакційна колегія науково1документальної серії
книг "Реабілітовані історією", Головна редко1
легія "Енциклопедії сучасної України" та інші.

Зміцнюються міжнародні науково1інфор1
маційні зв'язки архіву. Укладено договори про
обмін ретроспективною інформацією з
відповідними підрозділами спецслужб багатьох
колишніх радянських республік (приклад такої
взаємодії 1 згаданий науково1видавничий проект
"Остання адреса...") та угоди про співпрацю з дер1
жавними й науковими установами інших країн.
Наповнюється практичним змістом угода, укла1
дена з Американським меморіальним музеєм
Голокосту (виявлення й використання доку1
ментів про нацистські злочини проти людства).
Спільно з Центром російських, євразійських і
східноєвропейських досліджень Єрусалимського
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університету готується науково1документальне
видання "Євреї України і тоталітарний режим.
192011950 рр." Триває робота над угодою про
співпрацю з Інститутом Яд1Вашем (Ізраїль).

Важливий напрям діяльності ДА СБ України
1 задоволення інформаційних потреб державних
органів, наукових установ, навчальних закладів,
громадських об'єднань. Лише 2000 року архів
задовольнив понад 400 запитів Адміністрації
Президента України, вищих органів влади та уп1
равління, народних депутатів України, науково1
освітніх установ, а також 430 заяв громадян Ук1
раїни та іноземців.

У читальному залі архіву в 199712001 роках
працювало понад 320 відвідувачів, переважно
дослідників з України та іноземців. Доступ до
матеріалів надається згідно з нормами Законів
"Про Службу безпеки України", "Про інфор1
мацію", "Про звернення громадян", "Про дер1
жавну таємницю", "Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні".

У листопаді 1999 року стан роботи архівного
підрозділу вивчала комісія тодішнього Головно1
го архівного управління при Кабінеті Міністрів
України, яка відзначила "широке використання
раніш абсолютно закритих фондів шляхом оп1
рилюднення документів: підготовки збірників,
добірок документів, надання документів для
опублікування вченим". Констатувалося, що
співробітниками Державного архіву Служби
безпеки України "велика увага звертається на
дотримання прав особи, охорону таємниці при1
ватного життя".
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Архівні кримінальні справи

Польську делегацію вітає
перший заступник Голови СБ України
Ю. Землянський



Служба безпеки
України ніколи не
нарікала на неувагу до
неї громадськості й
преси. Суспільний ін1
терес до спеціального
відомства постійно
зростає. І це не дивно.
Адже завдання, які
розв'язує СБУ, надзвичайно важливі, й від того,
як працюватимуть правоохоронці, залежить і
правова захищеність громадян, і безпека самої
держави. 

Працівники прес1центру Служби безпеки
України прагнуть донести до людей докладну
інформацію про різноманітні напрями діяль1
ності відомства, надають мас1медіа не лише
офіційні повідомлення, а й порушують про1
блемні питання, висвітлюють тенденції, комен1
тують події. Принципи людей, які професійно
спілкуються з пресою, 1 не перебільшувати, не
набивати собі ціну й не уникати відвертих роз1
мов на резонансні теми. 

Звичайно, з огляду на специфіку роботи
спецслужби не про все й не завжди журналісти
можуть розповідати: є таке поняття, як
таємниця слідства; законодавство обмежує по1
ширення інформації про оперативно1розшуко1
ву діяльність. І зовсім не зайва "секретність" зу1
мовлена тим, що за діями правоохоронців 1
долі людей, інтереси держави. Часом доводить1
ся утримуватися від коментарів навіть тоді, ко1

ли легко можна було б
спростувати "смаже1
ні" факти або неточ1
ності в деяких пові1
домленнях засобів ма1
сової комунікації. Але
це аж ніяк не заважає
прес1центрові підтри1
мувати добрі стосун1

ки з усіма, хто прагне виважено подавати
інформацію, як, утім, і з їхніми колегами, які з
різних причин поки що ставляться до СБ
України з недовірою.

Прес1центр завжди готовий надати
кваліфіковану допомогу журналістам у підго1
товці матеріалів з проблем державної безпеки.
До підрозділу надходить чимало запитів, і
практично всі не залишаються без відповіді.
Об'єктивному висвітленню діяльності СБ Ук1
раїни сприяє запроваджений щорічний твор1
чий конкурс на кращий публіцистичний, ху1
дожньо1документальний твір про роботу СБ
України. Підсумки цього конкурсу підбива1
ються до 25 березня 1 Дня Служби безпеки
України. 

У творчому доробку офіцерів СБУ, які
співпрацюють з редакціями газет, радіо, теле1
бачення, 1 шість фільмів документального
серіалу "Служба безпеки: регіони 1 Центр"
(199711998 рр.). Серед авторів цього спільного
з телеканалом СТБ проекту, який мав високий
рейтинг, 1 члени Національної спілки жур1
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СЕКРЕТИ
ГЛАСНОСТІ

Прес+конференція
у Службі безпеки

України



налістів України Анатолій Сахно, Олександр
Скрипник, Ігор Пшеничний, Сергій Шевченко.
Після виходу в світ публікацій, підготовлених
прес1підрозділами СБ України, шість опер1
працівників спецслужби визнано лауреатами
журналістських акцій "За спасіння" та "Герой
нашого часу". Десять років СБ України 1 це ще
й десятки тисяч публікацій, телевізійних сю1
жетів, радіовиступів, підготовлених прес1під1
розділами в столиці та регіонах. 

Є в Службі безпеки і свій друкований орган 1
спеціальний журнал, що видається з 1994 року.
У його редколегії та позаштатних корпунктах
активно працюють і представники прес1
підрозділів. На сторінках відомчого часопису
висвітлюється досвід оперативної, аналітичної,
слідчої роботи, обговорюються актуальні питан1
ня кадрової, інформаційної та іншої службової
діяльності. Творчий колектив редакції очолюють
фахівці з журналістською освітою, експерти1
аналітики, які мають досвід роботи в оператив1
них, інформаційно1аналітичних підрозділах та
прес1центрі.

Створенням у червні 2000 року власного сай1
ту в мережі Інтернет Служба безпеки ще раз
підтвердила готовність до широкого діалогу з
громадськістю. Ця подія привернула увагу кори1
стувачів 37 тисяч вузлів Інтернет із 70 країн світу.
Найчастіше набирали адресу www.sbu.gov.ua в
Україні, США, Росії, Німеччині, Канаді, Польщі,
Чехії, Угорщині, Ізраїлі, Франції. Щодня веб1сайт
Служби безпеки України відвідують користувачі

1001120 вузлів "світової павутини". Протягом ро1
ку зареєстровано 2,2 млн. звернень до Інтернет1
ресурсу національної спецслужби, з нього пере1
дано п'ять гігабайт інформації. Уяві1мо: це при1
близно два мільйони аркушів друкованого текс1
ту! 

Електронна поштова скринька спецслужби
ніколи не буває порожньою. Найчастіше пи1
шуть про проблеми, що стосуються компе1
тенції СБ України: про загрози життю, факти
контрабанди та корупції, інші протиправні дії.
Люди цікавляться, що потрібно для вступу на
службу або навчання в Національній академії
СБ України. Звертаються й ті, хто хоче розшу1
кати родичів, репресованих за радянських часів
або вивезених під час Великої Вітчизняної війни
до Німеччини на примусові роботи.

Спілкування зі Службою через Інтернет 1
безпосереднє й оперативне. Як наслідок 1 висо1
ка ефективність цього діалогу. Від дня створен1
ня сайту СБ України триває його вдосконален1
ня: після перекладу інформації російською та
англійською мовами кількість відвідувань зрос1
ла втричі. 

Служба безпеки України цінує вияв інтересу
до своєї діяльності 1 той важливий зворотний
зв'язок, без якого робота фактично втрачає сенс.
Кожне звернення 1 це свідчення небайдужості й
довіри людей. Тож і далі робитиметься все, щоб
добрі взаємини з громадськістю і пресою збе1
регти, розвинути, додати їм динамізму.
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ЗЕМЛЯНСЬКИЙ Юрій Володимирович
перший заступник Голови Служби 1 керівник
Антитерористичного  центру при Службі без1
пеки України, генерал1полковник, 1948 року
народження, уродженець Донецької області,
освіта технічна, в органах безпеки з 1977 року.

ШАТКОВСЬКИЙ Петро Миколайович
перший заступник Голови Служби, генерал1
полковник, 1955 року народження, уродженець
Житомирської області, освіта  юридична, в ор1
ганах безпеки з 1976 року.

ВАНДІН Юрій Олександрович
заступник Голови Служби 1 начальник Головно1
го управління боротьби з корупцією і організо1
ваною злочинністю, генерал1лейтенант, 1947
року народження, уродженець Ростовської об1
ласті Російської Федерації, освіта юридична, в
органах безпеки з 1969 року.

ГЕРАСИМОВ Анатолій Павлович
заступник Голови Служби, генерал1лейтенант,
1947 року народження, уродженець м. Ебер1
свальде (Німеччина), освіта технічна, в органах
безпеки з 1976 року.

ГУМІНСЬКИЙ Микола Васильович
заступник Голови Служби, генерал1лейтенант,
1945 року народження, уродженець Жито1
мирської області, освіта гуманітарна, в органах
безпеки з 1972 року.

ПРИСТАЙКО Володимир Ілліч
заступник Голови Служби, генерал1лейтенант юс1
тиції, 1941 року народження, уродженець Івано1
Франківської області, освіта юридична, заслуже1
ний юрист України, в органах безпеки з 1971 р.

ЧЕРНИХ Сергій Петрович
заступник Голови Служби, генерал1лейтенант,
1960 року народження, уродженець Приморсь1
кого краю Російської Федерації, освіта технічна,
юридична, в органах МВС з 1984 по 1998 рік, в
органах безпеки з 1998 року.

КОСЬЯНЕНКО Олександр Володимирович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни у Дніпропетровській області, генерал1лей1
тенант, з 1999 по 2000 рік заступник Голови
Служби 1 начальник Головного управління бо1
ротьби з корупцією та організованою зло1
чинністю, з 2000 по 2001 рік заступник Голови
Служби 1 начальник Управління Служби
безпеки України у Дніпропетровській області,
1947 року народження, уродженець Могиль1
овської області Республіки Білорусь, освіта
технічна, в органах безпеки з 1980 року.

ІЛЬГОВ Володимир Васильович
начальник Управління Служби безпеки України
у м. Києві, член колегії Служби безпеки України,
генерал1лейтенант, 1952 року народження, уро1
дженець Сумської області, освіта  технічна, еко1
номічна, в органах безпеки з 1981 року.
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КЕРІВНИЙ СКЛАД

СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РАДЧЕНКО
Володимир Іванович
Голова Служби, генерал армії України, 1948 ро1
ку народження, уродженець м. Києва, освіта
технічна, в органах безпеки з 1971 року.



ЗОЛОТАРЕВИЧ Микола Васильович
начальник Департаменту забезпечення опера1
тивно1службової діяльності, генерал1лейтенант,
з 1998 по 2000 рік 1 заступник Голови Служби,
член колегії СБ України, 1953 року народжен1
ня, уродженець Київської області, освіта еко1
номічна, в органах МВС з 1980 по 1995 рік, в
органах безпеки з 1995 року.

МАКАРЕНКО Сергій Олександрович
начальник Департаменту контррозвідки, член
Колегії СБ України, генерал1майор, 1956 року
народження, уродженець Дніпропетровської
області, освіта технічна, юридична, в органах
безпеки з 1979 року.

СЕМЕНОВ Юрій Олександрович
перший заступник начальника Департаменту
контррозвідки, член колегії Служби безпеки
України, генерал1майор, 1948 року народжен1
ня, уродженець Миколаївської області, освіта
технічна, в органах безпеки з 1974 року.

ПШЕНИЧНИЙ Володимир Васильович
начальник Департаменту захисту національної
державності і боротьби з тероризмом, член ко1
легії Служби безпеки України, генерал1майор,
1955 року народження, уродженець Хмель1
ницької області, освіта технічна, в органах без1
пеки з 1983 року.

ПЕТРИЩЕНКО Юрій Миколайович
начальник Департаменту контррозвідувального
захисту економіки держави СБ України, гене1
рал1майор, 1951 року народження, уродженець
м. Одеси, освіта військова, в органах безпеки з
1977 року.

ШЕРЕМЕТА Володимир Володимирович
начальник Департаменту інформаційного за1
безпечення та управління оперативно1службо1
вою діяльністю Служби безпеки України, гене1
рал1майор, 1948 року народження, уродженець
Хмельницької області, освіта гуманітарна, в ор1
ганах безпеки з 1976 року.

СКРИНИК Олександр Павлович
начальник Департаменту спеціальних телеко1
мунікаційних систем та захисту інформації,
полковник, 1952 року народження, уродженець
Хмельницької області, освіта технічна, в органах
безпеки з 1979 року.

ЦУРКАН Микита Всеволодович
начальник Головного управління аналізу і прогно1
зування, член колегії Служби безпеки України, ге1
нерал1лейтенант, 1940 року народження, уро1д1
женець м. Миколаєва, освіта технічна, кандидат
технічних наук, в органах безпеки з 1992 року.

ЧЕРЕВАНЬ Олександр Вікторович
начальник Головного управління розвідки, член
колегії Служби безпеки України, генерал1лей1
тенант, 1952 року народження, уродженець Лу1
ганської області, освіта  технічна, гуманітарна,
юридична, в органах безпеки з 1983 року.

ТЕЛЕХОВСЬКИЙ Юрій Георгійович
начальник Управління роботи з особовим скла1
дом, член колегії СБ України,  генерал1майор,
1947 року народження, уродженець м. Калуга
Російської Федерації, освіта технічна, кандидат
юридичних наук, в органах безпеки з 1976 року.

БЄЛЯЄВ Анатолій Михайлович
Голова Координаційної Ради Офіцерських
зібрань, член колегії СБ України,  генерал1лейте1
нант, 199411998 рр. 1 заступник Голови Служби
1 начальник  Головного управління боротьби з
корупцією і організованою злочинністю, 19981
1999 рр. 1 заступник Голови Служби, 1948 року
народження, уродженець Дніпропетровської
обл., освіта технічна, в органах безпеки з 1979 р.

БЄЛОВ Олександр Федорович
радник Голови, генерал1лейтенант, у 1996 році
заступник Голови Служби, 1951 року народ1
ження, уродженець м. Запоріжжя, освіта гу1
манітарна, заслужений діяч науки і техніки Ук1
раїни, в органах безпеки з 1979 року.

КОЖЕЛЯНКО Віктор Васильович
заступник начальника Департаменту 1 начальник
Управління військової контррозвідки Департа1
менту контррозвідки, генерал1майор, 1955 року
народження, уродженець Чернівецької області,
освіта економічна, в органах безпеки з 1982 року.

СТЕПАНЧЕНКО Сергій Іванович
начальник Головного управління радіоконтр1
розвідки, капітан 1 рангу, 1953 року народжен1
ня, уродженець м. Сімферополя, освіта військо1
ва, у Збройних Силах з 1970 по 1995 рік, в орга1
нах безпеки з 1995 року.
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БІРСАН Олександр Семенович
начальник Головного управління боротьби з те1
роризмом та захисту учасників кримінального
судочинства і працівників правоохоронних ор1
ганів Департаменту захисту національної дер1
жавності і боротьби з тероризмом 1 заступник
керівника Антитерористичного центру при СБ
України, генерал1майор, 1955 року народжен1
ня, уродженець м. Дніпропетровська, освіта
технічна, в органах безпеки з 1982 року. 
ЛУК'ЯНЕНКО Анатолій Гнатович
начальник Договірно1правового управління Де1
партаменту інформаційного забезпечення та
управління оперативно1службовою діяльністю
Служби безпеки України, полковник юстиції,
1947 року народження, уродженець Сумської
області, освіта юридична, заслужений юрист
України, в органах безпеки з 1973 року.

ГОЛОВІН Анатолій Сергійович
начальник Слідчого управління, полковник юс1
тиції, 1952 року народження, уродженець До1
нецької області, освіта юридична, в органах без1
пеки з 1979 року.

БОЖКОВ Іван Іванович
начальник Управління охорони і контр1
розвідувального захисту державної таємниці,
полковник, 1954 року народження, уродженець
Гродненської області Республіки Білорусь,
освіта технічна, в органах безпеки з 1979 року.

СІДАК Володимир Степанович
ректор Національної академії СБ України, гене1
рал1лейтенант, 1938 року народження, уродже1
нець Житомирської області, освіта гуманітарна,
кандидат юридичних наук, доктор історичних
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, в органах безпеки з 1970 року.
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СВІРІДОНОВ Олександр Миколайович
начальник Головного управління Служби безпе1
ки України в Автономній Республіці Крим, гене1
рал1лейтенант, 1946 року народження, уродже1
нець Тульської області  Російської Федерації,
освіта педагогічна, в органах безпеки з 1973 р.

РАССКАЗОВ Геннадій Степанович
начальник Управління військової контррозвідки
Служби безпеки України в АР Крим і м. Севасто1
полі, полковник, 1948 року народження, уродже1
нець Мордовської АРСР (Російська Федерація),
освіта педагогічна, в органах безпеки з 1976 р.

ДЕМЧУК Анатолій Михайлович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни у Вінницькій області, генерал1майор,
1947 року народження, уродженець Жито1
мирської області, освіта економічна, в органах
безпеки з 1973 р.

БОНДАРЕНКО Олександр Олександрович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни у Волинській області, генерал1майор,
1950 року народження, уродженець Закар1
патської області, освіта технічна, в органах без1
пеки з 1977 р.

ЛЮБИМОВ Микола Іванович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Донецькій області, полковник, 1952 ро1
ку народження, уродженець Луганської області,
освіта педагогічна, юридична,  в органах безпе1
ки з 1978 р.

ЗАХАРАШ Дмитро Петрович
начальник Управління Служби безпеки України
в Житомирській області, генерал1майор, 1945
року народження, уродженець Вінницької об1
ласті, освіта технічна, в органах безпеки з 1983 р.

ПІДБОЛЯЧНИЙ Валерій Федорович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Закарпатській області, генерал1майор,
1954 року народження, уродженець Волинської
області, освіта технічна, юридична, в органах
безпеки з 1981 р.

ШВЕЦЬ Михайло Васильович
начальник Управління Служби безпеки України
в Запорізькій області, полковник, 1951 року на1
родження, уродженець Донецької області,
освіта педагогічна, в органах безпеки з 1977 р.

ЄМЕЦЬ Олександр Андрійович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Івано1 Франківській обл., генерал1майор,
1952 року народження, уродженець Львівської
області, освіта гуманітарна, в органах безпеки з
1974 р.

БОЙЧЕНКО Сергій В'ячеславович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Київській області, генерал1майор, 1948
року народження, уродженець м. Києва, освіта
економічна, в органах безпеки з 1970 р.

КАРПЕНКО Володимир Юрійович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Кіровоградській області, генерал1майор,
1956 року народження, уродженець Івано1
Франківської області, освіта юридична, в орга1
нах безпеки з 1973 р.

ВАВРИК Богдан Йосипович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни у Львівській області, генерал1майор, 1948
року народження, уродженець Львівської об1
ласті, освіта юридична, в органах безпеки з
1975 р.

ОТРЕШКО Володимир Сергійович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Луганській області, генерал1майор,
1951 року народження, уродженець Полтавсь1
кої області, освіта педагогічна, в органах безпе1
ки з 1979 р.

ПАЛАГІН Юрій Олександрович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Миколаївській області, генерал1майор,
1947 року народження, уродженець м. Харкова,
освіта технічна, в органах безпеки з 1977 р.
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ПАВЛЕНКО Анатолій Єгорович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Одеській області, полковник, 1956 року
народження, уродженець м. Харкова, освіта
технічна, юридична, в органах безпеки з 1982 р.

ПАРАМОНОВ Юрій Миколайович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Полтавській області, контр1адмірал,
1955 року народження, уродженець м. Харко1
ва, освіта технічна, юридична, в органах безпе1
ки з 1979 р.

САДОВНИК Віктор Григорович
начальник Управління Служби безпеки України
в Рівненській області, полковник, 1956 року на1
родження, уродженець Волинської області,
освіта технічна, в органах безпеки з 1983 р.

ЧУМАК Анатолій Олександрович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Сумській області, генерал1майор, 1946
року народження, уродженець м. Луганська,
освіта технічна, в органах безпеки з 1970 р.

КУНЦЕВСЬКИЙ Володимир Федосович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в м. Севастополі, генерал1майор, 1949
року народження, уродженець Сумської об1
ласті, освіта гуманітарна, в органах безпеки з
1976 р.

САВЧИН Ярослав Костянтинович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Тернопільській області, полковник,
1957 року народження, уродженець Івано1
Франківської області, освіта педагогічна, в орга1
нах безпеки з 1985 р.

КУРКІН Микола Васильович
начальник Управління Служби безпеки Ук1
раїни в Харківській області, генерал1майор,
1952 року народження, уродженець Донецької
області, освіта технічна, юридична, кандидат
юридичних та економічних наук, в органах без1
пеки з 1985 р.

ОБАЛЬ Олексій Михайлович
начальник Управління Служби безпеки України
в Херсонській області, полковник, 1950 року на1
родження, уродженець Вінницької області,
освіта педагогічна, в органах безпеки з 1977 р.

ГОРДІЄНКО В’ячеслав Максимович
начальник Управління Служби безпеки України
в Хмельницькій області, полковник, 1947 року
народження, уродженець Донецької області,
освіта технічна, в органах безпеки з 1976 р.

КУЛІНСЬКИЙ Микола Йосипович
начальник Управління Служби безпеки України
в Черкаській області, генерал1майор, 1947 року
народження, уродженець Київської області,
освіта педагогічна, в органах безпеки з 1974 р.

ЖИТАР Петро Іванович
начальник Управління СБ України в Черні1
вецькій області, генерал1майор, 1951 року народ1
ження, уродженець Тернопільської області,
освіта педагогічна, в органах безпеки з 1979 р.

ВАВРИНЧУК Микола Пророкович
начальник Управління СБ України в Черні1
гівській області, генерал1майор, 1953 року наро1
дження, уродженець Хмельницької області,
освіта педагогічна, в органах безпеки з 1980 р.
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МАРЧУК Євген Кирилович
відряджений до Ради національної безпеки і
оборони України із залишенням на військовій
службі, генерал армії України,  з 1991 по 1992
рік Голова Служби національної безпеки Ук1
раїни, з 1992 по 1994 рік Голова Служби безпе1
ки України, 1941 року народження, уродже1
нець Кіровоградської області, освіта гуманітар1
на, в органах безпеки з 1963 року.

МАЛІКОВ Валерій Васильович
генерал1полковник, з 1994 по 1995 рік Голова
Служби безпеки України, 1942 року народжен1
ня, уродженець Донецької області, освіта еко1
номічна, в органах безпеки з 1970 по 1996 рік.

ДЕРКАЧ Леонід Васильович
генерал армії України, з 1998 по 2001 рік Голова
Служби безпеки України, 1939 року народжен1
ня, уродженець м. Дніпропетровська, освіта
технічна, в органах безпеки з 1972 року.

ГОРБАТЮК Василь Степанович
генерал1полковник, з 1997 по 2001 рік перший
заступник Голови Служби безпеки України,
1942 року народження, уродженець Хмель1
ницької області, освіта гуманітарна, в органах
безпеки з 1971 року.

КОВТУН Георгій Кирилович
генерал1майор, з 1991 по 1993 рік заступник
Голови Служби 1 начальник Головного уп1
равління розвідки, 1930 року народження, уро1
дженець Амурської області Російської Феде1
рації,  освіта військова, юридична, в органах без1
пеки з 1958 по 1993 рік. 

КРУТОВ Василь Васильович
офіційний представник Служби безпеки Ук1
раїни в Російській Федерації, генерал1лейте1
нант, з 1998 по 2000 рік заступник Голови
Служби безпеки України, 1949 року народжен1
ня, уродженець Херсонської області, освіта гу1
манітарна, кандидат педагогічних наук, доктор
юридичних наук, професор, в органах безпеки з
1977 року.

ЛАЗАРЄВ Григорій Петрович
генерал1лейтенант, з 1998 по 2001 рік заступ1
ник Голови Служби 1 керівник Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем і за1
хисту інформації Служби безпеки України,

1948 року народження, уродженець Мико1
лаївської області, освіта технічна, академік
Академії зв'язку України, в органах безпеки з
1972 по 2001 рік.

ПУГАЧ Олег Миколайович
генерал1майор, з 1993 по 1998 рік заступник
Голови Служби безпеки України,  1948 року на1
родження, уродженець Донецької області,
освіта технічна, в органах безпеки з 1973 по
1998 рік.

САМОЙЛЕНКО Юрій Павлович
генерал1лейтенант, з 1995 по 1998 рік, з 1999
по 2001 рік заступник Голови Служби безпеки
України, 1944 року народження, уродженець
Амурської області Російської Федерації, освіта
технічна, в органах безпеки з 1974 року. 

СКІПАЛЬСЬКИЙ Олександр Олександрович
генерал1лейтенант, з 1997 по 1998 рік заступ1
ник Голови Служби безпеки України, 1945 ро1
ку народження, уродженець Волинської об1
ласті, освіта військова, юридична,  в органах без1
пеки з 1964 року.

СКИБІНЕЦЬКИЙ Олександр Матвійович
генерал1лейтенант, з 1996 по 1998 рік перший
заступник Голови Служби безпеки України,
1947 року народження, уродженець Донецької
області, освіта педагогічна, в органах безпеки з
1971 по 1999 рік.

ФЕДЯЄВ Геннадій Олександрович
генерал1майор, з 1991 по 1992 рік заступник
Голови Служби національної безпеки України 1
начальник Головного управління контрроз1
відки, з 1992 по 1993 рік заступник Голови
Служби 1 начальник Головного управління
військової контррозвідки СБ України, 1941 ро1
ку народження, уродженець м. Ташкента Рес1
публіки Узбекистан, освіта гуманітарна, в орга1
нах безпеки з 1967 по 1993 рік.

ХОМИЧ Андрій Васильович
генерал1лейтенант, з 1995 по 1996 рік перший
заступник Голови Служби безпеки України,
1947 року народження, уродженець Хмель1
ницької області, освіта економічна, в органах
безпеки з 1971 по 1996 рік.

97

Н А Ш А І С Т О Р І Я



98

Н А  С Т О Р О Ж І  Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  Д Е Р Ж А В И .  1 0  Р О К І В  С Л У Ж Б І  Б Е З П Е К И  У К Р А Ї Н И

СИМВОЛІКА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Емблема СБ України

Частини та підрозділи СБУЧастини урядового зв’язку Навчальні заклади СБУ

Прапор СБ України

Військово+геральдичні знаки (емблеми) та арматюри (петличні знаки)
частин та підрозділів СБ України

Управління
та керівні установи
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Штандарт Голови
Служби безпеки України

Службовий прапор органу,
підрозділу, навчального закладу

Служби безпеки України

Бойовий прапор військової частини
Служби безпеки України
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Військово+геральдичний комплекс СБ України

Відомча відзнака Служби безпеки України
медаль «10 років Службі безпеки України»
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Відомча відзнака Служби безпеки України
медаль «За мужність і відвагу»
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НАРИСИ
З ЖИТТЯ СПЕЦСЛУЖБИ
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Старший офіцер
Тарас Б. на початку
901х років служив за
кордоном. Потрапив
до групи радянських
військ ще за часів
СРСР, а закінчував
службу тоді, коли дер1
жави, якій присягав,
на карті світу вже не
було. Восени 1992
року він обіймав посаду старшого інспектора
хімічної служби штабу однієї з армій. На без1
грошів'я не скаржився, але й не розкошував:
час перебування за кордоном прагнув викорис1
тати "раціонально", щоб, як дехто жартував,
"отовариться на всю оставшуюся жизнь".

На цьому й зіграли представники іноземної
розвідки, запропонувавши Б., який був ладен за
валюту пуститися берега, збирати й передавати
їм таємну інформацію військового характеру.
Офіцер, звичайно ж, розумів, з ким має справу:
щоб відрізнити шпигунство від пустої цікавості,
не треба закінчувати академії. Але корисливість
взяла гору. Так старший інспектор неофіційно
став ще й агентом іноземної розвідки. І не про1
сто, так би мовити, засобом разового викорис1
тання (продавцем секретів колишнього СРСР), а
шпигуном, який виконуватиме завдання розвід1
центру й після повернення з1за кордону в Ук1
раїну. Саме її громадянином стане він у майбут1
ньому і "на вірність" українському народові
складе військову присягу. Але про це 1 далі.

Треба сказати, наприкінці 801х і на початку
901х років, коли Радянський Союз виводив з1за
кордону війська, спецслужби деяких іноземних
держав не сиділи склавши руки. У них були
власні, шпигунські, "жнива". Проводилася мас1
штабна розвідоперація, основна мета якої 1 до1
бути важливі відомості про призначення, систе1
му бойового управління, технічне оснащення й
озброєння, організацію оповіщення та шифро1
ваного зв'язку військ. А ще спеціальні служби
дбали про перспективу: вербували агентуру з1по1
між людей у погонах, які, повернувшись до
країн СНД, мали реальні можливості дальшого
службового росту.

Невід, який широко закидали чужинці, при1
тягав до їхнього берега не лише таких грошо1
любів, як громадянин Б. Дехто з військовиків,
кого намагалися вербувати іноземні розвід1
служби, повідомляв про це органи державної

безпеки тих країн, до
яких вони згодом по1
вернулися служити.
Були й такі агенти,
котрі, взявши раз чи
два грошенят, заляга1
ли на дно. Вони нікого
не ставили до відома
про власні гріхи, але й
не виконували завдань
чужинців за новим

місцем проживання. Проте все таємне, як відо1
мо, рано чи пізно стає явним.

Цілеспрямований контррозвідувальний по1
шук протягом 199812001 років дав змогу
Службі безпеки України викрити п'ять агентів
іноземних спецслужб 1 колишніх військовиків
однієї з груп військ за кордоном, які прибули
до України. Усіх їх під час перебування за ме1
жами Радянського Союзу, а відтак і України,
залучили до негласної співпраці на основі ма1
теріальної заінтересованості.

Розвідники давали своїм агентам завдання
добувати таємну інформацію та зразки військо1
вої техніки, а напередодні повернення військо1
виків до України спецслужби обумовлювали з
ними способи зв'язку поштою, телефоном то1
що. Своїх негласних помічників вони забезпечу1
вали спеціальними засобами шпигунської
діяльності, фальшивими документами, домовля1
лися про особисті зустрічі на території України
або третіх країн.

Контррозвідники СБУ виявили інтерес дея1
ких осіб, що свого часу потрапили на "гачок" за
кордоном, до носіїв державних таємниць і
конфіденційних відомостей, дізналися про ка1
нали зв'язку з іноземними спецслужбами, вилу1
чили предмети шпигунського арсеналу. Стосов1
но чотирьох таких "колишніх" відмовлено в по1
рушенні кримінальних справ. Як установлено,
після повернення з1за кордону вони на вико1
нання розвідувальних завдань іноземної спец1
служби не вчинили дій, які могли б завдати
шкоди інтересам нашої держави.

А вже згаданий колишній старший офіцер
Тарас Б., повернувшись в Україну, не припинив
злочинний зв'язок і деякий час передавав чу1
жинцям за грошову винагороду довірені йому
по службі відомості цілком таємного й таємно1
го характеру. Тож у жовтні 2001 року Слідче уп1
равління СБ України порушило кримінальну
справу за ознаками злочину, передбаченого час1
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СРІБНЯКИ
НА ПОГОНАХ

Сергій ШЕВЧЕНКО



тиною 1 статті 111 (державна зрада у формі
шпигунства) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили й довели, що
уродженець Волині громадянин Б., завербова1
ний у жовтні1листопаді 1992 року іноземною
спецслужбою, збирав таємну інформацію
військового характеру й передавав її чужинцям
за матеріальну винагороду. Діяв зрадник з ко1
рисливих мотивів і цілком усвідомлював, що
співпрацює з представником іноземної держав1
ної організації.

Розвідувальним завданням, яке виконував
агент після повернення в Україну, передбача1
лося таке: влаштуватися на службу в один із
під1розділів Збройних Сил України, де він мав
би доступ до таємних матеріалів. За сприяння
знайомих громадянин Б. дістав призначення
на посаду в одне з провідних управлінь штабу
військового округу (тепер 1 оперативне коман1
дування), де й служив аж до звільнення у
відставку. У грудні 1992 року він склав прися1
гу на вірність українському народові, йому на1
дали відповідний допуск до роботи з докумен1
тами, що становлять державну таємницю.
Приблизно в той час Б. без дозволу
керівництва виїхав за кордон, щоб зустрітися з
іноземним розвідником, який його вербував.
Там агент докладно доповів про місце служби,
обсяг і характер таємної інформації, яка йому
буде довірена у зв'язку з виконанням службо1
вих обов'язків.

Підтвердивши представникові розвідцентру
власне бажання й далі негласно співпрацювати,
Б. дістав наступне завдання 1 збирати й переда1
вати за кордон таємну інформацію про Збройні
Сили України. Агента "озброїли" шпигунським
знаряддям (фотоапарат і фотоплівки високої
чутливості, портфель зі спеціально обладнаними
в ньому тайниками для зберігання докумен1
тальних матеріалів, диктофон із аудіокасетами,
засоби виконання тайнописних повідомлень на
підставну адресу). Зі своїм "джерелом" госпо1
дарі обумовили надійні, як їм здавалося, спосо1
би зв'язку.

Пан Б. старанно відпрацьовував свої тридцять
срібняків. Виконуючи шпигунське завдання, він з
1993 по 1995 рік робив "фото на замовлення", си1
стематично збирав і передавав іноземцям відо1
мості про забезпеченість військ округу озброєн1
ням, військовою технікою тощо, надавав іншу
інформацію, до якої мав безпосередній доступ по
службі або добував її за завданням.

Агент надіслав за кордон низку тайнописних
повідомлень і передав до десятка фотоплівок
під час особистих зустрічей зі зв'язковим1іно1
земцем в Україні. Крім того, Б. неодноразово
зустрічався з іноземними розвідниками на те1
риторії інших країн.

Щоб агент міг таємно виїздити за кордон під
час військової служби, представники розвід1
центру забезпечили його паспортами громадян
інших держав, виписаними на чужі імена. За
виконані завдання іноземні "координатори"
платили агентові тим, за що він продався: на йо1
го особистий рахунок в іноземному банку "ка1
пала" валюта.

Українські контррозвідники, вивчивши дії
полковника у відставці Тараса Б., виявили озна1
ки скоєння злочину проти основ національної
безпеки і припинили його протиправну діяль1
ність. Кримінальну справу розглянув у Києві
Військовий апеляційний суд Центрального ре1
гіону України. За злочинний зв'язок із інозем1
ною спецслужбою і завдану обороноздатності
країни шкоду зрадника засуджено до позбав1
лення волі.
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Кажуть, ліпше бути
активним сьогодні,
ніж радіоактивним за1
втра. У літопис діяль1
ності контррозвідки
Служби безпеки Ук1
раїни середини 901х
років окремим рядком
слід вписати активну
протидію незаконно1
му обігові й розповсю1
дженню ядерних ма1
теріалів і радіоактив1
них речовин. 

Ця проблема була
й залишається акту1
альною донині. Але саме в той гарячий період 1
приблизно від 1994 до 1998 року 1 спецслужби
фіксували пік інтересу криміналітету до викра1
дення, контрабанди специфічного "товару" та
незаконної торгівлі ним. Зайве казати, що неле1
гальний транзит через територію України не1
безпечних речовин, що вивозилися до інших
держав Старого Світу, завдавав суттєвої шкоди
політичним і економічним інтересам країни.

Після розпаду СРСР не лише українські пра1
воохоронні органи, а й спецслужби багатьох
держав вживали організаційних і практичних
заходів, щоб підвищити ефективність оператив1
но1розшукової роботи, пов'язаної з припинен1
ням контрабанди радіоактивних речовин. Спе1
цифіку й складність завдань обумовлюють
фізичні якості цього "товару". Виявити його,
визначити радіоізотопний склад та інші харак1
теристики можна лише за допомогою спеціаль1
ної апаратури. А потенційна небезпека радіоак1
тивного опромінення вимагає, крім звичайної
обережності, використання працівниками за1
собів індивідуального захисту. 

На думку деяких фахівців, інтерес зловмис1
ників до "радіоактивного бізнесу" певною мірою
підігріли спецслужби тих іноземних держав, які
поширювали недостовірну інформацію про на1
явність великого попиту на рідкісноземельні й
радіоактивні матеріали (мовляв, багаті покупці
готові платити шалені гроші). Штучно створений
ажіотаж провокував крадіжки на підприємствах
і контрабандне переміщення таких речовин за
кордон. У протиправну діяльність втягувалися й
особи, які раніше не підтримували жодних кон1
тактів із злочинним середовищем. Вони мали су1
то меркантильну мету 1 швидко розбагатіти,

успішно облагодивши
хоча б одну таку спра1
ву. Під час зберігання,
перевезення радіоак1
тивних речовин ділки,
звісна річ, далеко не
завжди дотримувалися
правил безпеки, що
часто призводило до
радіаційного уражен1
ня як самих зловмис1
ників, так і людей, що
їх оточували.

Нелегальний про1
мисел набув справді
міжнародного виміру:

в одній з викритих груп, приміром, були грома1
дяни Росії, України та Угорщини. Мова йде про
випадок неконтрольованого переміщення з
Росії через територію України до однієї зі
східноєвропейських країн контейнера з
радіоактивним матеріалом. Оперативники вия1
вили і вчасно припинили цю спробу контрабан1
ди на контрольно1пропускному пункті "Ужго1
род". Зловмисників затримали на гарячому: во1
ни намагалися вивезти за кордон спеціально ви1
готовлений і ретельно замаскований в авто1
мобілі контейнер із радіоактивним цезієм. По1
рушену Управлінням СБ України в Закар1
патській області кримінальну справу 1998 року
розглянув суд, який покарав злочинців позбав1
ленням волі.

За матеріалами, переданими Службою безпе1
ки України російським партнерам, правоохо1
ронні органи сусідньої держави теж порушили
декілька кримінальних справ. Вилучено велику
кількість радіоактивної речовини, контейнери
для її переміщення, встановлено місця крадіжок
радіоактивних матеріалів, заарештовано грома1
дян, причетних до цих злочинів. Водночас ретель1
ний оперативний розшук дав змогу виявити в
одній з прикордонних областей України інше
злочинне угруповання, що складалося з шести
осіб. Протягом 199211997 років зловмисники не
раз вивозили радіоактивні речовини з країн
Середньої Азії через Росію та Україну на Захід.

Проаналізувавши оперативну інформацію,
контррозвідники вирішили вдатися до такого
ефективного способу протидії, як відволікання
зусиль злочинців на заздалегідь підготовлені
спецслужбою позиції. Ідеться про так званий
підконтрольний канал припинення контрабан1
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ди. У цих випадках втілення задуму вимагає не1
абиякої оперативної майстерності та високого
професіоналізму виконавців. Адже на деякий час
працівники спецслужби мають "змінити про1
фесію" 1 приміром, грати роль "покупців", "про1
давців", "посередників". У разі потреби опера1
тивники можуть перевтілитися у "перевізників",
"утримувачів контрабандних каналів" тощо.

З достовірних джерел правоохоронцям стало
відомо про наявність на території області
радіоактивних матеріалів невстановленого по1
ходження, призначених для вивезення за кор1
дон. Навіть невелика кількість цього контра1
бандного "товару" потенційно становила загрозу
здоров'ю людей і могла бути джерелом забруд1
нення довкілля. Безперечно, важлива оператив1
на інформація потребувала термінового реагу1
вання. Щоб виявити й вилучити небезпечні ма1
теріали, ліквідувати нелегальний канал і довести
злочинну діяльність контрабандистів, було
вирішено захопити зловмисників на гарячому.

До роботи залучили досвідчених працівни1
ків, котрі не з чуток знають, як поводитися з
радіоактивними матеріалами і приладами дози1
метричного контролю. Один з них мав бути "по1
купцем", другий 1 "експертом". Опергрупа з'ясу1
вала, що зловмисники справді привезли ядерний
матеріал і готові його продати. Щоб переконати
продавців у "серйозності намірів", "покупець"
запропонував надати йому певну кількість речо1
вини: мовляв, спочатку потрібно провести екс1
пертизу "товару", а вже потім вести мову про йо1
го ціну. Після "експертного дослідження" "поку1
пець" заявив, що якість "товару" не влаштовує
замовника, тому купувати речовину він не буде.
"Отже, нема про що говорити, хлопці, 1 підсуму1
вав розмову "покупець". 1 Шукайте інших
клієнтів". Забравши зразки "товару", зловмисни1
ки на автомобілі від'їхали від місця оборудки під
контролем працівників СБУ.

Враховуючи ситуацію, що склалася, було
вирішено затримати власників "товару" на
виїзді з міста, а тайники в автомашині планува1
лося виявити під час подальших слідчих дій.
Правоохоронці склали іспит на професіоналізм
якнайкраще: у продавців вилучили більш як
кілограм ядерного матеріалу.

За ознаками злочинів, передбачених двома
статтями Кримінального кодексу України, по1
рушено кримінальну справу. У сховищі, облад1
наному одним зі зловмисників, слідчі вилучили
ще майже 10 кг радіоактивного матеріалу. 

Вирок Феміди був невтішним для двох зло1
чинців: їх засуджено до позбавлення волі. Крім
того, органи державної безпеки відповідної
країни порушили кримінальну справу за фак1
том крадіжки радіоактивних матеріалів із тери1
торії підприємства, що виробляє ядерне паливо
для атомних електростанцій. Таким чином по1
карано винуватців злочину і припинено дію
контрабандного каналу, яким небезпечні ма1
теріали доставлялися в інші держави.
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1 Міжнародна. Ки1
їв? Номер? З'єдную.
Говоріть...

1 Алло, пані Олено?
1 Гени немає вдома,

пане Каспер. Він про1
сив вам передати, що
серйозно працює над
нашою спільною
справою...

"Пані" Олену на1
вчив так відповідати
чоловік. Хоча про "спільну справу" 1 то він для
красного слівця, для багатозначущості. Бо інте1
рес у кожного був свій. Взагалі ж, якщо оціню1
вати цю вже давню історію із сьогоднішнім
знанням її епілогу, напрошується висновок: це
не доля так безжально приховала від Геннадія
Саркісяна всі козирі, а сам він власноручно виб1
рав із життєвої колоди численних варіантів "ка1
зенний дім".

...Старовинна київська вуличка, на якій тихо
хазяйнує листопад. Середина дня, але перехо1
жих чомусь обмаль. До тротуару притулився
"БМВ". Його, мабуть, не дуже жаліли, й авто на1
гадує добряче розношений черевик. А ось і гос1
подар неквапно виходить із під'їзду. Умить цей
"п'ятачок" блокують п'ять оперативних машин
і з них вистрибують озброєні люди. На заведе1
них за спину руках власника іномарки клаца1
ють наручники.

З матеріалів судових засідань:
"Київ, грудень 1993 року.
Звинувачуються:
...Саркісян Геннадій Володимирович, 1966 ро1

ку народження, уродженець Баку, особа без гро1
мадянства, із середньою освітою, представник
іноземної фірми у Києві... у тому, що він своїми
умисними діями, які полягали у збиранні в

жовтні 1 листопаді
1992 року в Києві, із
залученням курсанта
Ткаченка А. Б. на шко1
ду інтересам України,
з метою передачі за
винагороду представ1
никові іншої держави
1 агентові однієї з іно1
земних спеціальних
служб К. 1 відомостей,
що становлять війсь1

кову таємницю, вчинив шпигунство.
...Ткаченко Андрій Борисович, 1971 року на1

родження, уродженець Києва, громадянин Ук1
раїни, несудимий, до арешту курсант 51го курсу
Київського вищого зенітно1ракетного училища...
у тому, що він своїми умисними діями, спрямо1
ваними на заподіяння шкоди обороно1здат1
ності України, що полягали у збиранні з метою
передачі через Саркісяна Г. В. представникові
іншої держави відомостей, що становлять
військову таємницю, вчинив державну зраду у
формі шпигунства..."

З вироку військового суду:
"Ім'ям України: 
Саркісяна Г. В. визнати винним за ч. 1 ст. 57

Кримінального кодексу України (за редакцією,
чинною до 1.09.01 р. 1 Авт.) і призначити йому
покарання у вигляді позбавлення волі на строк
10 років із конфіскацією майна...

Ткаченка А. Б. визнати винним у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 56 КК України, і
згідно з цією статтею, із застосуванням ст. 44
КК України призначити йому покарання у ви1
гляді позбавлення волі на строк 8 років із
конфіскацією майна..."

"Гена серйозно працює над нашою спра�
вою..."

У середині 801х Геннадій Саркісян служив
строкову в одній з країн Європи у складі тимча1
сово дислокованих там підрозділів. Ще на два
роки залишився служити як вільнонайманий,
мав багато знайомих у військовому середовищі
й серед місцевих жителів. Згодом часто навіду1
вався за кордон за приватними запрошеннями,
а 1990 року взяв шлюб із іноземною громадян1
кою. Оселився в невеличкому містечку, отри1
мав посвідку на проживання. Одне слово, непо1
гано влаштувався. Проте в затишному містеч1
ковому житті перспективи грошовитого бізне1

Н А  С Т О Р О Ж І  Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  Д Е Р Ж А В И .  1 0  Р О К І В  С Л У Ж Б І  Б Е З П Е К И  У К Р А Ї Н И

ТАЄМНИЦІ 
НА ПРОДАЖ

Лада САФОНОВА
Олександр СКРИПНИК



су поки що не вимальовувалися, а з країн ко1
лишнього СРСР надходили цікаві новини, з
яких випливало, що, сидячи за кордоном, мож1
на запросто прогавити свій шанс. То був ди1
намічний період, коли "стартові капітали" ви1
ростали майже з нічого, збагачуючи "продавців
повітря", будівничих "пірамід", контрабан1
дистів та рекетирів.

Тому вже 19911го Геннадій приїздить до
Києва як представник іноземної фірми. Вона
орендувала йому квартиру, що водночас була й
офісом. Господарювала там Олена, нова дружи1
на, з котрою Саркісян уклав шлюб, не
розірвавши, щоправда, попередній. Пані Оле1
на, не вникаючи дуже в подробиці, теж вважа1
ла, що влаштувалася на рівні світових стан1
дартів. Чоловік, схоже, знав, куди вирулювати,
бо їздив на "БМВ" та "Мерседесі", яких на той
час на київських вулицях було ще негусто.
Обіцяв повезти за кордон. Геннадію зробили
тимчасову прописку в батьків Олени. А пас1
портистка "машинально" поставила в його па1
спорті ще й штамп про громадянство України
(згодом, уже під час слідства, цю відмітку буде
анульовано як незаконну).

Фірма планувала розгорнути посередницьку
діяльність з перепродажу сировини на Захід.
Але бізнес чомусь "не пішов". Саркісян вважав,
що "бос" не має хисту справжнього бізнесмена.
Хазяїн, у свою чергу, не був у захваті від Саркіся1
на. Довелося шукати нових партнерів.

За кордоном Геннадій промишляв і ав1
тобізнесом. Іноді "надто" захоплювався, тому
був у його біографії тайм1аут на кілька місяців,
проведених у тамтешній в'язниці. Але декілька
справ вони провернули1таки з паном Каспером
(назвемо його так), що жив неподалік, у такому
ж тихому містечку.

...Швидкого результату поїздка в гості не да1
ла 1 пан Каспер грошей Геннадію не позичив.
Але натякнув, що є спосіб їх заробити.
Потрібна лише деяка інформація: так, нічого
особливого. А тут зустрів Геннадій знайомого 1
прапорщика військової частини, який довірли1
во розповів, мовляв, "ходив тут і цікавився"
один пан. За всіма прикметами це був саме Ка1
спер. Виходило, що цікавість у того чоловіка
неабияка, напевно, й платитимуть добре.
Валюта, як то кажуть, сама просилася до ки1
шені...

Перед поверненням до Києва Геннадій з
Оленою ще раз завітали до Каспера. Жінка,

сидячи у затишній вітальні, вже прикидала, як
базікатиме з київськими подругами про її чу1
довий вояж. Над гарячою кавою звивалася
тонка ароматна пара. А чоловіки обговорюва1
ли щось своє і, мабуть, приємне. Дорогою до1
дому подружжя придбало на одержані Ген1
надієм шість тисяч доларів "Мерседес". І ще
закордонний приятель подарував чоловікові
симпатичний фотоапарат "Коніка". Отож не
всі на Заході скупердяї...

З матеріалів засідань військового суду:
"...Перебуваючи за кордоном, Саркісян звер1

нувся по допомогу до свого давнього знайомого
Каспера, який, знаючи про скруту Саркісяна, і
як агент однієї зі спецслужб, у власному будин1
ку запропонував Саркісянові швидкий спосіб
збагачення 1 за велику винагороду у валюті зби1
рати й передавати йому відомості військового
характеру про Збройні Сили України (місця
дислокації, позивні військових частин, прізвища
командирів), сфотографувати таємні й цілком
таємні документи щодо бойової техніки та озб1
роєння військ..."

Після повернення до Києва Геннадій почав
"крутитися", намагаючись знайти потрібних
людей. Бо сам він і радий був би продати секре1
ти, і гідно блефував перед іноземцем, але нічого
ж такого не знав. А тут Андрій Ткаченко завітав.
Він років на п'ять молодший від Геннадія, але
приятелюють. Андрій весь час гроші позичає, а
Геннадій не відмовляє 1 йому імпонує, що хло1
пець щиро вважає його "крутим". До речі, юнак
вчиться на п'ятому курсі військового училища 1
те, що треба. У відмінниках там ходить. Взагалі
хлопець з головою.

Курсант1відмінник погодився швидко. Від
однієї до п'яти тисяч доларів за послуги!
Здається, в цьому житті він не пастиме задніх.
Ох, які перспективи... Коротенький інструктаж
про правила конспірації додавав вишуканого
присмаку життю, яке він нарешті розкуштує,
як справжній гурман. Додому Андрій повертав1
ся вже із "Конікою", чутливою автоматичною
камерою для фотографування не лише симпа1
тичних дівчат, а й документів.

Шматочок плівки в конверті
Конспірацією київські шпигуни зловживати

не стали. Не було в них всіляких там таємних
схованок, газети в лівій руці, паролів про здо1
ров'я тітоньки та обумовлених квітів на вікні.
Усе банально й відкритим текстом.
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Не відкладаючи справу в довгий ящик, Тка1
ченко взяв у бібліотеці училища потрібний до1
кумент із грифом "цілком таємно". Юнак
справді навчався добре і знав, що річ, якої ці па1
пери стосувалися, була останнім словом
військової техніки. Йшлося про характеристи1
ки одного з новітніх зенітно1ракетних ком1
плексів Збройних Сил України. Старшокурсни1
ки це "проходили", й Андрій складав залік. А
курсанти1іноземці 1 ні, бо їм той документ чита1
ти не дозволялося.

Весело перемовляючись, Андрій із однокаш1
ником перейшов до іншого корпусу училища.
Знайшли порожній клас, посиділи над своїми
дипломними. Потім товариш пішов. Андрій за1
тримався: мовляв, чекав викладача. Розклав па1
пери на столі й, не кваплячись, сфотографував
сторінки, що містять військову таємницю.
Плівка закінчилася. Портативну "Коніку"
Андрій сховав під одягом. Документ повернув
до бібліотеки. Тут же, на території училища, є
звичайний телефон1автомат. Андрій набрав но1
мер Саркісяна й доповів про виконану роботу.
Запевнив: матеріалу ще багато... "Шеф" запро1
сив у гості...

Наступного дня "Коніка" з відзнятою фо1
топлівкою була вже у Геннадія. А з грошима
треба почекати. Інформацію спочатку подив1
ляться "там" і визначать її ціну. Покажемо, на
що ми здатні, а далі будемо торгуватися. Це ж
йому, Геннадію, доведеться й везти "передачу".
Паспорт у нормі, йому відкрито візу до кінця
року, отже, тут перешкод не буде.

Про добуті секретні матеріали Геннадій
Саркісян дав знати іноземному "партнерові" й
невдовзі дістав запрошення на зустріч...

Розповідає працівник контррозвідки СБУ:
"На час описуваних подій пан Каспер був

уже відомий Службі безпеки України як агент

однієї з іноземних спецслужб. Так само, як і
Саркісяна, він раніше залучив до співпраці та
збирання військової інформації трьох росіян1
військовиків, проте військова контррозвідка
Росії їх швидко викрила. Відбувся суд. Наші опе1
ративні працівники знали і про розпочате
слідство стосовно ще двох військовиків 1 знайо1
мих пана Каспера, яких затримано за виконан1
ня його завдань. Врахували й суто професійний
момент 1 у Служби безпеки були дані, що для
шпигунських потреб на той час дуже часто ви1
користовувався фотоапарат "Коніка".

Тому ми, природно, не могли обминути ува1
гою особу Саркісяна. Маючи санкцію проку1
рора, уже вели за "бізнесменом" спостережен1
ня з використанням технічних засобів. Згодом
у суді слухатимуть цікаву плівку 1 запис відвер1
тої телефонної розмови Саркісяна з паном Ка1
спером. Останній, до речі, вільно володіє
російською мовою...

Геннадій розповідав "замовникові": "...закін1
чив тільки одну плівку... він просить перерву, бо
за ним почали стежити, я сказав, нічого, пра1
цюй... хочу днями віддати фотоапарат... я збираю1
ся приїхати на два1три дні... віддам тобі плівки,
подивишся, що до чого..."

Діяли наші підопічні досить прямолінійно:
вони додумалися навіть плівку з секретними да1
ними проявляти в одному з фірмових фотоса1
лонів у центрі Києва.

На прохання Саркісяна його знайомий
відніс туди плівки, потім забрав 1 уже у
фірмовій упаковці. Цю яскраву упаковку й
підшито до справи. Бо коли цей самий знайо1
мий згодом віддав той конверт слідчому, в ньо1
му знайшовся обірваний шматочок плівки.
Зіставили з плівкою, вилученою у квартирі
Саркісяна, і місця розриву збіглися..."

Фахівці широкого профілю
Продаж військових секретів був для Сар1

кісяна справою новою, не налагодженою,
постійних прибутків поки що не давав. Аби з
чогось жити, й жити непогано, довелося вдати1
ся до більш поширених і випробуваних способів
заробітку.

"На полігоні була сильна охорона", 1 похмуро
констатував під час слідства Саркісян. Вияв1
ляється, удвох із Ткаченком вони бували кілька
разів на території училища, виїздили навіть на
полігон. Зрисовували систему охорони, роздив1
лялися, що й де можна поцупити. Цікавилися
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електронним приладдям, кортіло його винести
в зібраному вигляді або частинами. Але ж вар1
тові, колючий дріт...

Геннадій з Андрієм не гордували й дрібниця1
ми. Трапилися якось Ткаченкові кілька па1
тронів 1 до кишені їх і додому, в шухлядку. Іще
до "перекваліфікації" приятелі стали зви1
чайнісінькими злодіями. Як розповідав судові
Саркісян, на заняттях Ткаченко почерпнув ко1
рисну для себе інформацію: радіодеталі містять
дорогоцінні метали. Навіть однокурсники
потім згадували, що Андрій весь час товкмачив
їм про "золото". Геннадій погодився взяти на се1
бе продаж "золотомістких" деталей. Гроші до1
мовилися поділити порівну.

У жовтні 921го під час лабораторних занять
Ткаченко "прихопив" плату з мікросхемами. Її
роздрібна ціна в 16 разів перевищувала наявну
на той час мінімальну зарплатню. За кілька днів
на полігоні з машини ремонту й технічного об1
слуговування Ткаченко витяг зі стелажа ще де1
сять плат. Акуратно склав їх до теки і, аби його
не схопили на гарячому, попрохав однокурсни1
ка, що прямував повз машину, завезти папку до
Києва. Того ж таки вечора Андрій заскочив до
гуртожитку. Саркісян чекав унизу в автомобілі.
У кімнаті були інші курсанти. Ткаченко "по1
сидіти" відмовився, хизуючись, натякнув на
справи з друзями1бізнесменами й забрав папку.

Продати радіодеталі чомусь не встигли. Їх бу1
ло вилучено у квартирі Саркісяна. Ткаченко не1
переконливо вигадував, що збиралися "просто
подивитися й повернути". Одинадцять плат
"потягли" на статтю про розкрадання держав1
ного майна у великому розмірі. На суді йшлося
зокрема і про те, що, переганяючи до України
автомобілі на продаж, Саркісян сам виправляв
на них митні документи, користуючись підроб1
леною печаткою. Постачав знайомим фальшиві
водійські посвідчення...

Зламана м'ясорубка
Під час обшуку в квартирі Саркісяна знайш1

ли й два невеличкі пакети. Слідство встановило,
що в них 1 марихуана, яку було придбано на
продаж. Сам Геннадій наркотики не вживав. 

Восени він приніс додому два пакети з необ1
робленим маковинням. Ці майже два кілограма
"соломки" треба було якось "штовхнути".
"БМВ" Саркісяна шугав містом. Удома Геннадій
намагався змолоти висушені стебла й макові
голівки, але зламав м'ясорубку.

Частину сировини, яку вдалося подрібнити,
Геннадій відвіз на вокзал і віддав своїй родичці
А. 1 провідниці поїзда, яка мала доставити пакет
до Донецька, щоб там продати. Уже у Фастові
до вагону зайшли працівники міліції. Пакет, за1
хований у службовому купе, швидко розшукали.
Наступного дня заарештували Саркісяна...

Майже одночасно затримали й без п'яти
хвилин молодого перспективного офіцера.
Життя викинуло обох на мілину.

Інтерв'ю шпигуна
Перебуваючи за колючим дротом, Геннадій

Саркісян, засуджений 1993 року за шпигунство,
багато що переосмислив і тепер спокійно і зва1
жено розмірковує про минулі події. На його
думку те, що сталося з ним, може бути повчаль1
ним для деяких громадян, котрі мають намір
заробити капітал на торгівлі секретами. Він
відбуває покарання в колонії суворого режиму
(на момент виходу книжки Г. Саркісян уже на
свободі. 1 Авт.), має прізвисько Розвідник. Це
єдине, що вказує іншим засудженим на його ко1
лишні гріхи.

Інтерес до мене зрозумілий, 1 каже Сар1
кісян, 1 я засуджений за "шпигунською" стат1
тею. А загалом ставлення нормальне, жодних
обмежень...

1 Чи знають ті, хто давав вам завдання збира1
ти секретну інформацію, про те, де нині перебу1
ваєте?

1 Кілька років тому, коли відбувся суд, в Ук1
раїні та за кордоном про цю справу багато пи1
сали. У мене досі зберігається добірка
публікацій. Мабуть, хоча б із преси "там" усе
знають. Та й не лише з газет. Але гадаю, жодно1
го інтересу тепер у них до мене немає. Можли1
во, коли після звільнення я поїду з України,
представники іноземної спецслужби тієї
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країни, де опинюсь, викличуть мене на бесіду,
ставитимуть різноманітні запитання 1 оце буде
важкий етап у моєму житті.

1 Вам відомо, що іноземець, який пропонував
за винагороду збирати таємну інформацію
військового характеру, з такими ж проханнями
звертався до інших осіб і які це мало наслідки?

1 До арешту я цього не знав. А під час слідства
мене ознайомили з інформацією про те, що
троє військовиків1росіян за його завданнями
збирали якісь дані та зразки техніки. Їх засуди1
ли за державну зраду у формі шпигунства. Ро1
зумієте, за кордоном у мене було багато знайо1
мих іноземців. Але я ж не знав, що хтось із них
може бути агентом спецслужб. Із тим же своїм
знайомим я не раз зустрічався і спілкувався, та
навіть не здогадувався про його причетність до
якихось спецслужб.

1 Як ви гадаєте, він відчуває вину, що втягнув
вас у цю справу?

1 Особисто я нікого не звинувачую в тому, що
сталося. Лише себе.

1 А коли ви зрозуміли, що ваші дії підпада1
ють під статтю "шпигунство"?

1 Я це відчув уже в останній момент, перед
самим арештом. Тому я і призупинив свою
діяльність.

...Насправді Саркісян не сам зупинився 1 йо1
го зупинили працівники контррозвідки СБУ.
Це йому нині хочеться, щоб минулі події вигля1
дали у кращому світлі. Він видає себе за звичай1
ного представника іноземної торгової фірми й
намагається переконати інших, що зенітно1ра1
кетний комплекс був лише об'єктом ко1
мерційної зацікавленості їхнього підприємства.
Судячи з його пояснень, він "не знав", що сфото1
графовані Ткаченком на його прохання доку1
менти є таємними, а коли зрозумів, що вони
зайшли у своїй діяльності надто далеко, то дав

вказівку більше нічого не робити. "Я не знав, що
Ткаченко має допуск до секретів... Я гадав, що
він брав документи у звичайній бібліотеці", 1
наївно розмірковує Саркісян. Однак з ма1
теріалів кримінальної справи випливає, що
наміри у нього були інші, він цілком свідомо й
цілеспрямовано збирав потрібні відомості. Пи1
танням конспірації Саркісян особливого зна1
чення не надавав, не використовував паролів,
шифрів, тайників, лише номери телефонів у йо1
го записнику були закодовані.

1 У моєму житті було щось схоже на фільм
"ТАРС уповноважений заявити...", 1 розповідає
він. 1 Якось тут, у колонії, ще раз переглядав цей
фільм і всі події, що відбувалися в ньому, немов1
би пропускав крізь себе.

1 Чи боялися ви можливого викриття?
1 Незадовго до арешту відчув якийсь внут1

рішній страх. Я усвідомлював, що роблю не те,
що треба, і за свої дії можу потрапити за ґрати.
А мені в той час не можна було "сідати" насам1
перед через сімейні обставини. Потрібно було
влаштуватися, купити квартиру, перевезти до
Києва матір і сестру, які змушені були виїхати з
Баку й мали статус біженців.

1 Не виникала думка піти в органи держбез1
пеки й самому в усьому зізнатися? Відповідно
до Кримінального кодексу, за цієї умови можна
уникнути такого суворого покарання.

1 Це я тепер напам'ять знаю "свою" статтю
Кримінального кодексу. Знаю, що людина, яка
добровільно припиняє шпигунську діяльність і
сама повідомляє про це (якщо не встигла завда1
ти шкоди інтересам країни), звільняється від
кримінальної відповідальності. А тоді я цим
просто не цікавився. Тепер в усьому світі спец1
служби повідомляють про власні "телефони
довіри", застерігають від необдуманих вчинків,
пропонують хоча б анонімно проконсультува1
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тися з будь1якого питання. Якби шість років то1
му я про щось таке знав або прочитав у газетах,
це, напевно, примусило б мене замислитися. І я,
гадаю, зателефонував би. Навіть просто поціка1
вився, а що мене чекає в разі арешту.

1 Що б ви могли порадити людям, які, мож1
ливо, перебувають на межі скоєння злочину?

1 Ліпше покинути такого роду діяльність уза1
галі. Пройшовши через арешт, слідство, суд і
в'язницю, я можу казати це однозначно. Не суть
важливо, як людину завербували 1 примусово,
на основі матеріальної зацікавленості чи з влас1
ної ініціативи хтось співпрацює з представни1
ками іноземних спецслужб, 1 ліпше якнайшвид1
ше цього тягаря позбутися. Якщо самому це
важко зробити 1 зверніться до відповідних ор1
ганів. Водночас можна ще й запобігти шкоди,
якої завдали б інтересам своєї Батьківщини.

1 Що для вас означає поняття Батьківщина?
1 З походження я вірменин. Народився й ви1

ріс у столиці Азербайджану 1 Баку. Після строко1
вої служби за кордоном у військових частинах
Групи радянських військ на свою батьківщину
не повернувся, працював за кордоном, одружив1
ся, одержав посвідку на проживання. Так стало1
ся, що на момент розпаду СРСР я не подав
відповідних документів, тому й досі залишаюся
особою без громадянства. До 1991 року я просто
не замислювався над цим питанням.

1 А якби ще до засудження вам запропонува1
ли шпигувати, скажімо, на шкоду вашій істо1
ричній батьківщині, а не Україні?

1 Розумієте, відомості, які я збирався переда1
ти представникам іноземної держави, не є
власністю лише України. Це була розробка
СРСР. Тоді я вважав, що своїми діями не міг за1
вдати шкоди інтересам України.

1 Чи не відчуваєте докорів сумління, що з ва1
шої вини зіпсувалася службова кар’єра здібного
випускника військового училища Андрія Тка1
ченка?

1 Безумовно, я шкодую, що з ним усе це
сталося. Він єдиний син у матері. Я його й раніше
знав, як і його матір. У нас були добрі стосунки.
Якби я не розмовляв із ним на ці теми 1 він не по1
трапив би до в'язниці. Я про це й під час слідства
казав, всіляко намагався вигороджувати його, по1
яснював, що Андрій нічого не знав про мої плани,
що я сам його втягнув у цю діяльність. Хоча, з
іншого боку, кожний мусить сам відповідати за
власні вчинки. Ткаченко був людиною військовою
і знав, на що йде.

1 Уже думали про те, що робитимете після
звільнення?

1 Я багато думав про це і можу сказати, що
настроєний на нове життя. Насамперед треба
підтримати матір. Вона дуже переживає за ме1
не. До того ж у мене розпалася сім’я. Треба буде
шукати роботу. Одним словом, усе потрібно по1
чинати спочатку. Дуже тяжко на душі. Особис1
то мені здається, що надто велику міру пока1
рання визначив суд. Я намучився й настраждав1
ся на все життя, покаявся і перед самим собою,
і перед Богом за все, що вчинив.

1 Вірите в Бога?
1 Так, у нашій сім'ї всі вірують. Це дуже до1

помагає тримати себе в руках, обнадіює, полег1
шує моє становище.

...Того дня, коли відбулася ця бесіда з Ген1
надієм Саркісяном, до нього в колонію на поба1
чення приїхала мати. Вона, як і будь1яка мати,
дуже жаліє свого сина, вболіває за нього, із сльо1
зами на очах розповідає про нього, про своє
життя. А на запитання 1 що б вона зробила,
дізнавшись іще тоді про шпигунську діяльність
сина, 1 несподівано твердо відповіла: "Убила б".
Потім після паузи суворий вираз її обличчя тро1
хи пом'якшав і вона додала: "Не фізично, зви1
чайно ж, убила б, а морально, словами. Якби я
тоді була поруч і знала, що він робить, я б спро1
бувала його зупинити".
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Про стартовий
капітал донетчанина
Олександра Поліщука
в матеріалах справи
не сказано нічого. Су1
дячи з усього, він був
невеликий. Не міг
майбутній бізнесмен
похизуватися й дипло1
мом про спеціальну
освіту та глибокими
знаннями у фінан1
совій сфері. За плечи1
ма мав лише один
курс вищого політич1
ного училища МВС у
Ленінграді (з другого
курсу був відрахова1
ний) і невеликий заводський трудовий стаж.
Але фізична праця йому не подобалася. У душі
Олександр почувався стратегом і лідером. Як
покаже дальший розвиток подій, він справді ви1
явив неабиякі організаторські здібності й мав
ділову хватку.

Перше приватне підприємство "Беретта" да1
ло йому непогані прибутки. Він зробив ставку
на постачання з країн Балтії меду, прополісу та
інших продуктів бджільництва 1 і не прогадав.
Відчувши можливість добре заробити, Поліщук
почав створювати інші приватні підприємства 1
"Сізлер", "Альбіон", "Лексус", "Поллі12", "Мага1
зин меблів", "Рось". Директорів призначав лише
на папері. Усі справи вів сам, із підлеглими був
суворий, заперечень не терпів.

Згодом вісім приватних підприємств
Поліщук об'єднав у концерн під назвою "ФДС",
а потім створив однойменний комерційний
банк. Назву придумав сам, а її розшифровку
("Філія дядечка Скруджа") ретельно оберігав
від оточення. Можливо, боявся глузування. А
може, вичікував мить, коли так розбагатіє, що
сам відкрито зможе посміятися над усіма? 

Незаперечним залишається той факт, що
справи йшли успішно. Перепробувавши кілька
видів комерційної діяльності, він зрозумів, що
найвигідніше 1 торгувати меблями. Саме цей
бізнес став "золотоносною жилою" Поліщука,
давав великі стабільні прибутки.

Молодий комерсант спеціалізувався на
торгівлі дорогими шикарними меблями, при1
значеними здебільшого для офісів. Орендував
виставковий зал "Експо1Донбас", і його клієнта1

ми були солідні, впли1
вові люди.

Згодом і сам мав
репутацію респекта1
бельного бізнесмена.
Зважаючи на це, а та1
кож на функціонуван1
ня власного комер1
ційного банку, для ньо1
го не становило труд1
нощів узяти великий
кредит у іншому бан1
ку. Чинна система
міжбанківського кре1
диту давала змогу це
зробити. Не вагаючись,
Поліщук замовив і
одержав 64 мільярда

карбованців (на жовтень 1994 року це була вели1
ка сума). Далі, крім валюти, його вже нічого не
цікавило. Її можна було купити на Українській
міжбанківській валютній біржі, але під певний
товар. Це були так звані товари першої не1
обхідності, існував їх чіткий перелік. Поліщук ви1
брав зі списку, на його думку, найважливіше 1
ліки, медичне та хлібопекарське обладнання.

Маючи на рахунку реальні гроші, а в голові
ідеї, він звернувся до Донецького регіонального
управління Промінвестбанку з проханням за1
купити йому валюту, потрібну нібито для опла1
ти товару згідно з контрактом. Банк заявку взяв,
але попросив надати документальне підтверд1
ження того, що ці товари справді є. Зокрема,
потрібно було подати контракти з фірмою1по1
стачальницею, специфікації товару, ксерокопії
вантажних митних декларацій.

Для президента концерну "ФДС" це було
простіше простого. Його цілком захопила ідея,
яка, однак, дедалі набувала кримінального
відтінку. Щоб її втілити, він залучив підлеглих 1
досвідчених фахівців. Поліщук вирішив підроб1
ляти документи. Виготовлялися фальшивки без1
посередньо в його офісі. У пам'яті комп'ютера
знаходили старий контракт, за яким раніше по1
стачали меблі, текст стирали, залишаючи печат1
ки, підписи, інші реквізити. А потім накладали
новий текст під потрібне замовлення. За допо1
могою ксерокса, комп'ютера та принтера
підроблялися копії митних декларацій.

Сфальсифіковані в цей спосіб документи в
банку сприймали за чисту монету. Так було і
вдруге, і втретє, і...
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Унаслідок серії махінацій Поліщук мав змо1
гу безперешкодно обмінювати карбованці на
іноземну валюту. За заявками різних підпри1
ємств концерну Донецьке регіональне управ1
ління Промінвестбанку закупило на Україн1
ській міжбанківській валютній біржі 546 тисяч
доларів США. Усі гроші було переказано на ра1
хунки зазначених у заявках американських
банків нібито як оплата за поставлені товари.

За останнім підробленим контрактом для
придбання хлібопекарського обладнання за1
купити 200 тисяч доларів не вдалося.
Співробітникам управління СБУ у Донецькій
області надійшла оперативна інформація про
те, що підприємства концерну "ФДС" неза1
конно закупили велику суму іноземної валю1
ти, а сам господар збирається виїхати з Ук1
раїни до США. Підозру викликав той факт, що
валюта потрапляла за кордон на рахунки
фірми "Алгрем Інк", віце1президентом і
співзасновником якої був не хто інший, як
сам Поліщук. Тобто гроші переказував фак1
тично собі. З цією ж фірмою він укладав і уго1
ди щодо постачання меблів.

Директор фірми Грегорі Гендель нині живе в
Чикаго. Деякі наші співвітчизники добре
пам'ятають його як Грицька Генделя. Нині він
долучився до будівництва. Щоб не змішувати
власний бізнес із постачанням меблів у До1
нецьк, спеціально заснував нове підприємство.
Були в Поліщука й інші іноземні компаньйони.

Коли працівники регіонального управління
Промінвестбанку про все це дізналися, вони не
на жарт занепокоїлися. І було від чого. Банк міг
втратити чималу суму грошей.

Найперше Промінвестбанк надіслав листа
американським колегам до "Банк Нью1Йорк"
із проханням не перераховувати валюту на ра1
хунки фірми "Алгрем Інк", оскільки в Донецьку
виявлено, що неправильно оформлялися
платіжні документи. Але було вже пізно. Гроші
клієнт отримав. Тоді почали звертатися безпо1
середньо до Генделя. Спочатку надсилали листи
факсом, потім, щоб ознайомити його з копіями
підроблених документів, залучили навіть склад1
ний механізм дипломатичної пошти. Гендель
удавано обурювався діями компаньйона, виз1
нав, що підпис не його, обіцяв подати на
Поліщука позов до міжнародного суду. Але
гроші повертати не поспішав.

Банк уже був готовий надати гроші слідчим
управління СБУ для поїздки до Чикаго. Але й

без неї працівники УСБУ кваліфіковано прове1
ли розслідування й зібрали переконливі докази
шахрайства новоспеченого "дядечка Скруджа".
Через Інтерпол дістали додаткове підтверджен1
ня наявності в Поліщука власних рахунків у
США, а також іншу інформацію, яка свідчила
про незаконне перерахування ним валюти за
кордон.

Коли до розслідування долучився Інтерпол,
Гендель зрозумів, що справа зайшла надто дале1
ко, і став поступливішим. Уже в грудні 1994 ро1
ку в Україну повернулося 300 тисяч, а 1995 ро1
ку 1 ще понад 200 тисяч доларів США.

Мало хто вірив, що цю справу вдасться довес1
ти до кінця. Фахівці знали про систему "перека1
чування" грошей за кордон. Але як розкрити і
зламати цей механізм, довести протизаконність
дій, зібрати докази й запобігти збиткам?

Слідчим УСБУ це вдалося. Крім того, прове1
дені на стадії розслідування державною подат1
ковою адміністрацією документальні ревізії
усіх приватних підприємств концерну та банку
"ФДС" виявили численні порушення. Зокрема,
факти несплати податків з прибутків, "подвійну
бухгалтерію," в якій передбачалися кошти на
хабарі для посадових осіб, працівників недер1
жавних структур. З урахуванням цього, на всі
підприємства накладено штрафи. Офіційно
підтверджено також, що комерційний банк
"ФДС" засновано на підставі поданих до
Національного банку України підроблених до1
кументів та незаконного формування статутно1
го фонду. Рішенням НБУ "ФДС" закрито. Виро1
ком Донецького обласного суду Олександра
Поліщука, звинуваченого в порушенні правил
про валютні операції, зловживанні службовим
становищем і службовому підлозі, засуджено до
восьми років позбавлення волі в колонії посиле1
ного режиму з конфіскацією майна.

Позитивним у цій історії стало те, що банки
в обов'язковому порядку почали вимагати від
клієнтів оригінали, а не ксерокопії документів.

Слідчі СБУ після цього порушили ще не одну
кримінальну справу, скориставшись досвідом,
набутим під час розплутування махінацій ко1
лишнього президента концерну "ФДС".

Сам Поліщук згодом змінив свої погляди.
Ще в слідчому ізоляторі він захопився Біблією
та іншою релігійною літературою. А чи мріє до1
нецький "дядечко Скрудж" про нові багатства,
як отець Федір із роману Ільфа й Петрова? Це
лише Богу відомо.
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До грошової ре1
форми слово "гривня"
буквально витало в
повітрі, наповнюючи
наше життя то на1
дією, то розчаруван1
ням. Однак у будь1
якому разі інфор1
мація була або непо1
вною, або навмисно
перекрученою.

Та настав час і тепер уже достовірно відомо
про ту ретельну підготовку грошової реформи в
Україні, що складалася зі щоденної, рутинної
роботи і… майже детективних історій. У тому
непростому багатоплановому процесі брала
участь і Служба безпеки України.

Ця публікація 1 свідчення того, що СБУ не
"консервує" секрети, а з готовністю розкриває
їх, як тільки це видається можливим.

…Пригадую 1992 рік, 9 жовтня. В одній з га1
зет мала вийти стаття про те, як доставляли
гривню з Канади в Україну. Співавтором ма1
теріалу був і я. Рядки легко лягали на папір, то1
му що, по1перше, джерелом інформації про цей
захід був наш працівник 1 сам керівник опе1
рації, а по1друге, розмова з ним відбулася бук1
вально за кілька тижнів після доставки гривні в
Україну. У його пам'яті все було свіже, і вра1
ження, як він висловився, були яскравими та
незабутніми. Але тоді з незалежних від авторів і
редакції газети причин статтю не було опублі1
ковано. У "верхах" сказали: не час.

І лише 251й день серпня 1996 року (підписа1
но Указ Президента "Про грошову реформу в
Україні") зняв табу з деяких раніше засекрече1
них матеріалів. На жаль, стаття, написана 1992
року, не збереглася. Зате збереглося інтерв'ю з ге1

нералом СБУ Василем
Крутовим, опублікова1
не 19981го. 

1 Василю Васильо1
вичу, настав час, коли
можна розповісти про
операцію, проведену
співробітниками очо1
люваного вами спец1
підрозділу...

1 Відразу уточню:
операцій доставки в Україну цінних паперів, у
тому числі й грошей, було декілька. Уперше на1
ша бойова група пройшла "школу", забезпечив1
ши доставку купоно1карбованців із Франції,
Англії, Іспанії у 199111992 роках. Про одне ви1
пробування можу розповісти. Кажу "випробу1
вання", тому що дивом залишилися живими
члени екіпажу літака й наша група. Зрозуміло,
могли втратити й цінний вантаж.

Після злету з паризького аеропорту на висоті
шість тисяч метрів у лобове скло кабіни раптом
ударив якийсь предмет (і дотепер ми не знаємо,
що то було). Скло не розсипалося, а пішло "про1
менями" й увігнулося всередину кабіни. Як і на
чому воно трималося, не збагну й досі. Але роз1
герметизації літака не сталося. Розуміючи, зви1
чайно, що це може трапитися будь1якої хвили1
ни, екіпаж вирішив хоч якось наблизити тиск
повітря в кабіні до тиску ззовні. Кисневих масок
було лише дві, і ми, як і всі члени екіпажу, по1
терпали через брак повітря. Коли приземлилися
в Борисполі (про саму посадку теж не можу зга1
дувати без хвилювання) і вимкнули двигуни, по1
думали: все1таки є на світі Бог!..

Це було перше, але далеко не останнє бойове
хрещення. Справа, звичайно ж, не в самій
надзвичайній пригоді. Ми набули досвіду підго1
товки й проведення таких операцій, і він згодом
дуже знадобився.

1 А чому саме Службі безпеки України дору1
чили доставляти цінні папери і нові гроші з1за
кордону?

1 Спецслужба виконує не лише постійні, виз1
начені законом функції, а й доручення Президен1
та, що безпосередньо стосуються внутрішньої і
зовнішньої безпеки держави. Таким дорученням
може бути доставка надзвичайного або цінного
для держави вантажу. Як правило, ці завдання ви1
конують співробітники спецпідрозділу СБУ 1 Уп1
равління боротьби з тероризмом і захисту учас1
ників кримінального судочинства. Це по1перше.
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А по1друге, тільки наша спецслужба має такі
специфічні підрозділи і з таким рівнем підго1
товки, яких немає в інших державних структу1
рах. Це підрозділи розвідки й контррозвідки, а
також спецпідрозділи боротьби з тероризмом.
Діставши наказ, ми складаємо детальний план
дій, починаючи з вибору транспортного засобу і
закінчуючи точним днем і часом передачі ванта1
жу в державне сховище. 

У серпні 1992 року Службі безпеки доручили
забезпечити перевезення гривні з Канади в Ук1
раїну. Як я вже казав, певний досвід ми мали.
Але операція з доставки гривні суттєво відрізня1
лася від перевезення купонів. І насамперед 1 над1
звичайною важливістю цієї справи для нашої
молодої держави. Належало в умовах найсу1
ворішої секретності перевезти одразу майже
весь тираж нових грошей (йдеться про гривню
1992 року випуску).

Доставляти цінний вантаж вирішили морем.
Спеціалісти Служби безпеки, проаналізувавши
низку варіантів, підрахували: цей шлях коштува1
тиме Україні утричі дешевше, ніж повітряний.
Склали детальний план захисту вантажу на всіх
етапах його переміщення. Я не можу розповісти
про деякі нюанси, бо наша робота має спе1
цифічні особливості. Їх розголошення може
обернутися в майбутньому невиконанням по1
ставлених завдань або ще гірше 1 втратою наших
людей.

1 З якими проблемами зіткнулися під час
підготовки операції 1 ще до виходу судна з на1
шого порту? Чи проблем не було? Ви ж готува1
лися на території своєї рідної держави, маючи
повноваження від найвищого керівництва
країни...

1 Підкреслюю: план оперативно1бойової опе1
рації під кодовою назвою "Щит України" пе1
редбачав абсолютну конспіративність підготов1
ки й потаємність її здійснення. Труднощі поля1
гали й у тому, що перевозити гривню намічало1
ся цивільним судном із звичайним екіпажем.
Вибране нами суховантажне судно водотон1
нажністю 24,5 тисячі тонн могло взяти на борт
лише 40 осіб. Отож, замінивши частину екіпа1
жу, кожен боєць нашої невеликої групи мав пе1
ребрати на себе деякі моряцькі обов'язки. І на1
впаки: враховуючи можливі небезпеки далекого
походу, на моряків додатково покладалися
функції бійців спецзагону.

Добір екіпажу був найретельнішим. Перева1
гу віддавали колишнім спортсменам 1 сильним,

міцним хлопцям, які мали за плечима велику
професійну й життєву школу.

Забігаючи наперед, скажу: серед моряків ми
знайшли справжніх надійних друзів і по1
мічників. Особливо хочу відзначити цілковите
взаєморозуміння й величезну допомогу капіта1
на судна Юрія Леонідовича Алалликіна 1
справжнього "морського вовка" й неперевер1
шеного професіонала.

На жаль, багато членів екіпажу, з яким ми
виконували це відповідальне завдання, 1996 ро1
ку загинули на судні "Сальвадор Альєнде" в Ат1
лантичному океані. На тому ж маршруті, яким
ішли ми…

Бійці спеціальної групи, маючи відповідну
професійну підготовку, під час рейсу не сиділи
склавши руки. Цілодобові вахти, щоденні дво1
разові тренування з рукопашного бою, вогневої
та загальнофізичної підготовки, заняття з такти1
ки захисту екіпажу й вантажу, навчальні триво1

ги, вдосконалення навичок надання допомоги
екіпажеві в боротьбі за виживання судна та йо1
го рятування в разі нештатних ситуацій 1 усе це
було нашою роботою. 

Розробили систему постів безперервного
спостереження за акваторією портів, причалів і
берегових споруд, а також за повітряним про1
стором. Моделювали різноманітні ситуації, аж
до відбиття спроб насильницького захоплення
судна морськими піратами. 

1 Якщо це вже не секрет, яким маршрутом
ішло судно? Хто визначав і знав напрямок його
руху?

1 Про маршрут і деталі операції "Щит Ук1
раїни" знали тільки найвищі керівники дер1
жави, Голова Служби безпеки, я з бійцями і
капітан судна. Екіпаж не знав конкретно, що ми
веземо. Нині можна назвати маршрут лише в
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такому вигляді: Монреаль 1 Середземне море 1
Миколаїв.

Похід тривав сорок дев'ять діб. Ми пройшли
понад одинадцять тисяч миль (це більш як
двадцять одна тисяча кілометрів) Атлантичним
океаном, вісьмома морями й тринадцятьма
протоками. Перетнули кордони десяти держав,
заходили у вісім портів. Зважте, йдеться лише
про одну операцію доставки гривні в Україну. А
таких походів, у яких брали участь наші
працівники, було чотири.

1 Ваша розповідь, зрозуміло, не може виходи1
ти за рамки переважно загальних фраз. І все ж,
хоч кілька цікавих епізодів не пригадаєте?

1 Цікавого було багато. Запам'яталися, при1
родно, найтривожніші моменти. Приміром,
відомо, що в море, а тим паче у відкритий океан
іти без радіозв'язку не можна. Перед виходом з
канадського порту з'ясувалося, що радіостанція
на судні не працює. Щоб її відремонтувати,
потрібно дві доби. А за перебування в порту слід
платити великі гроші. У нас їх не було. Отож
варіантів небагато. Обрали небезпечний, але
найбільш прийнятний 1 вийшли з порту річкою
Святого Лаврентія в море, стали за островом
Антікості й за дві доби зв'язківці полагодили
радіостанцію самотужки.

Ще один незвичайний випадок, у який на1
віть важко повірити. Після вимушеної стоянки
біля Антікості ми понад чотири доби рухалися,
не зустрівши жодного судна. І ось у відкритому
океані вдень за чудової видимості мало не
зіткнулися з венесуельським суховантажником,
що прямував у бік Скандинавії.

Ми вже були готові відбивати напад піратів 1
така склалася ситуація: здавалося, іноземне суд1
но спеціально йшло на таран. Довелося різко,
майже на дев'яносто градусів, змінити курс і

декілька миль іти бік у бік із чужинцем. Одне
слово, про морські враження можна написати
роман.

1 А що, можливо й таке?
1 Може, колись і для цього знайдеться час.
1 Після прибуття теплохода в порт Миколаїв

ваші обов'язки можна було вважати виконани1
ми? Далі, мабуть, діяли інші правоохоронні ор1
гани 1 адже всередині країни небезпека для
гривні начебто минулася.

1 Операція від початку до кінця проводила1
ся силами спецпідрозділу. Лише після прибут1
тя в Миколаїв до виконання завдання (достав1
ка гривні у Київ) долучилися співробітники
обласних управлінь Служби безпеки, тери1
торією яких прямував літерний вантаж. Для
підстраховки, про всяк випадок, перебували
напоготові спеціальний загін МВС, вертольоти
Національної гвардії. Та, на щастя, їхня допо1
мога не знадобилася.

У столиці до перевезення гривні у сховища
Національного банку долучилися службовці
органів внутрішніх справ і банківські праців1
ники.

1 Вам фактично було довірено охороняти
національне надбання України. Після успішно1
го виконання дуже важливого й відповідального
завдання, мабуть, учасників морських походів
було відзначено високими державними нагоро1
дами?

1 Не вгадали. Працюємо не заради нагород.
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У травні 1996 року
маріупольська газета
вмістила під рубри1
кою "Сенсація!" за1
мітку "На централь1
ному ринку спец1
службами ліквідовано
злочинне угрупован1
ня". Як журналістові
мені не раз доводило1
ся писати про рекет
на ринку. Приблизно
раз на тиждень від1
повідав на анонімні
дзвінки до редакції,
читав анонімні ж листи торговців і покупців:
"Чому влада не бореться з уседозволеністю ви1
магачів?!" І щоразу відповідав: поки до право1
охоронних органів не надійдуть офіційні заяви
потерпілих (заявникам, до речі, гарантують
конфіденційність і безпеку), рекет процвітати1
ме. І нагадував безсмертний постулат римського
права: немає потерпілого 1 немає злочину.

Страх потерпілих можна зрозуміти.
Телефонує до редакції продавець і благає:
"Прошу, напишіть про вимагання! Життя
немає! Прізвище? Ні, мого прізвища не треба!
Якщо рекетири дізнаються 1 мене вб'ють: ви
краще під своїм прізвищем напишіть!" Ну й
писав десятки разів, проте користі від цих
"загальних" заміток було...

А в січні 19961го новий начальник відділу
СБУ в Маріуполі полковник В'ячеслав Гордієнко
(нині начальник УСБУ в Хмельницькій області. 1
Ред.) неофіційно повідомив мені, що працівники
підрозділу починають "відпрацювання" цент1
рального ринку 1 найбільш криміногенного
місця в Маріуполі. Одним із керівників
масштабної операції був заступник начальника
відділу підполковник Юрій Кірсанов (тепер
підполковник запасу. 1 Ред.) 1 досвідчений
оперативник, який на початку 801х служив у
загоні спецпризначення "Каскад". Брав участь у
розвідопераціях і бойових діях в Афганістані.
Нагороджений медаллю "За бойові заслуги".

Цікаво, що Юрій Кірсанов 1 автор
найвідоміших "афганських" пісень. Мабуть, не
було з 1981 по 19891й в Афгані жодного
підрозділу, де б не співали його "Зорьку", "Кабул
далекий", "Кукушку", "В декабре зимы начало",
"Я летаю бортстрелком на вертолете". Після по1
вернення в Союз ніхто з ветеранів Афгану не

міг розшукати Кірса1
нова. А в середині 801х
у  "Правде" (у той час
публікація в цій газеті
була подією!) народи1
лася багаторічна ле1
генда про загибель
Кірсанова: мовляв,
хтось із військових
пілотів розповів, що
"якось літав із Кірса1
новим у районі Шин1
данду і що потім
Юрій загинув". Інші
цитати: "На жаль, ми

вже не зможемо почути Юрія Кірсанова 1 у 32
роки він пішов із життя", " …один із перших ав1
торів, який задав тон цій пісенній творчості,
уже не зможе заспівати перед мікрофоном". А
журнал "Советский воин" навіть умістив пісню
"Кукушка" й ім'я Кірсанова в чорну рамочку: від
нас передчасно пішов...

Оперативника Кірсанова розсекретила
перебудова 1 у 19881му після інтерв'ю в
"Собеседнике". Тоді ж фірма грамзапису
"Мелодія" випустила сольний диск1гігант "Без
отметки в календаре" з піснями Юрія і його
фото 1 у майорському мундирі, певно, з
офіцерського посвідчення 1 на обкладинці. А з
книжок, у яких писали про Кірсанова, і його
пісень, можна скласти бібліографію: "Из
пламени Афганистана" (М.: "Советская Рос1
сия"), "Время выбрало нас" (М.: Воєнвидав),
"Когда поют солдаты" (М.: "Молодая гвардия"),
"Афганский ветер" (К.: "Музична Україна").

Чи стосується це спецоперації в Маріуполі
проти угруповання Івана Ханчі на прізвисько
Ваня Хан? Гадаю, будь1яка інформація з
минулого людини багато може сказати і про
мотивацію вчинків сьогоднішніх.

...А тепер час згадати передісторію сенсації.
Іван Ханча, 1950 року народження, раніше суди1
мий за квартирні крадіжки, свого часу промиш1
ляв "наперстковим бізнесом". Завжди тримався в
тіні інших авторитетів, напевно, саме ця обста1
вина й дала йому змогу залишитися останнім із
батьків 1 засновників організованої злочинності в
місті. Саме Хан до середини 901х прибрав до рук
чималу частину Маріуполя й насамперед 1 цент1
ральний ринок, хоча офіційно він вважався
скромним працівником приватного підпри1
ємства "Кармен".
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...Отже, оперативне "відпрацювання" ринку
почалося в січні 19961го. Досі не знаю, чому
керівники відділу допустили мене, журналіста,
до секретної інформації. Мабуть, це було
погоджено з начальством обласного УСБУ,
інакше навряд чи дозволили б спілкуватися із
представником підрозділу оперативного
документування УСБУ.

Розвідники, які ведуть зовнішнє спо1
стереження, були дуже корисними на ринку.
Хто з крутих босяків бригади Хана міг би
запідозрити в чомусь нечистому тітку, що
вертілася поряд із ними? Тітка як тітка: товста,
стара сукня, на ногах 1 домашні капці з
зам'ятими задниками, у руках 1 якась бита
міллю одежинка, котру тітка безуспішно
намагалася продати за безцінь. І ніхто
(підкреслюю 1 ніхто!) не міг навіть подумати,
що "тітка" ця 1 майор і блискучий оперативник.
Що ця жінка буквально нашпигована
надчутливими мікрофонами, а тому 1 всі
розмови бригади записуються на аудіокасети на
базі спецоперації СБУ.

Але "тітка" 1 лише один із розвідників. А
давно не митий і не голений "бомж1алкаш"? А
скромна й охайна пенсіонерка, що прийшла з
торбинкою "скуповуватися"? А підліток, який
торгує касетами? А простак, що намагається
розміняти у "кидал" 20 доларів? Я не
перебільшую. Їхня робота 1 процесуально
закріпити обставини, що передують і
стосуються злочину. На суді ці дані стають
доказами, які неможливо спростувати.

Взимку я два дні 1 від шостої ранку до полу1
дня 1 просидів у машині з оперативниками
СБУ, які вивчали ринок. О 7.30 на синій "Ниві"
приїхав член кримінальної бригади на прізвись1
ко Саран. За півгодини на білих "жигулях" 1 Хан.

У дорогій пижиковій шапці, куртці, чоботах і
неодмінно в чорно1зелених китайських трену1
вальних штанах. Оперативка господарів ринку 1
просто біля автостоянки: доповіді підлеглих,
розпорядження керівництва; усе діловито, дис1
ципліновано. Видно, що в Хана працюють не ос1
танні босяки. За минулі роки у блатному сере1
довищі стався природний відбір. Хто слабший і
дурніший 1 потрапив за ґрати. На волі залиши1
лися, якщо так можна сказати, кращі з кращих.

У травні до відділу СБУ прийшли вкрай
зневірені підприємці. Документи у них були в
порядку: і дозвіл на торгівлю, і "дислокація", і
товар не контрабандний. Але, на свою біду,
почали вони торгувати на ринку, по1перше, без
дозволу Хана. А по1друге, добрим борошном, та
ще й дешевшим, ніж за кілька кроків Хан
продавав у павільйоні борошно вологе. Бригада
Ханчі спочатку придивлялася до "зухвальців",
потім розпорядилася: "Забирайтеся звідси
негайно! Інакше 1 голови повідриваємо, машину
спалимо, а вас у землю закопаємо!" Захищати
торговців кинулися... старенькі бабусі, котрі
стояли в черзі за дешевим і смачним (а на цьому
вони розуміються) борошном. Вони дружно
рушили на "качків"1бойовиків: "Геть звідси! Чого
людей чіпаєте? Ми знайдемо на вас управу!" І
бойовики відступили 1 безславно й ганебно.

Я в цей час сидів у машині з двома
оперативниками маріупольського відділу 1 на
сусідній вулиці. Зв'язок був хороший, ми чули й
цю перепалку (її транслювали через свої
мікрофони розвідники), і єхидні нестатутні
коментарі бази операції, що записувала інцидент
також на відеоплівку. За сотню метрів від нас
стояв мікроавтобус, у ньому вже добу "парилися"
бійці антитерористичного спецпідрозділу СБУ,
який традиційно називають "Альфою".

Про "Альфу" скажу окремо. Це команда, яка
здатна забезпечити максимально якісне силове
прикриття будь1якої операції. Я бачив цих
хлопців і зрозумів, що не випадково вони
працюють у масках. Їх виводять на вістря й
кидають у найнебезпечніші ситуації. У них одна
мета 1 якомога швидше знешкодити затри1
муваних. Не дати їм змоги не те що схопитися
за зброю, а й подумати про опір. 

Ранком 16 травня "Альфа" дещо відійшла від
звичного сценарію. І, як мені здається, навмисне.
Із затриманням група захоплення "возилася"
хвилини дві1три. Не буду провидцем, якщо
висловлю здогад, що операція з ліквідації
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угруповання Хана мала не лише каральний, а й
профілактичний характер. Безсумнівно, ті, хто її
розробляв, планували й публічний резонанс:
бригаду вони хотіли не лише взяти на гарячому.
Треба було зробити це привселюдно. Потрібно
було покласти бойовиків на асфальт, надіти
наручники, а потім 1 по одному, не поспішаючи,
провести крізь натовп до машин.

Але повернімося до подій ранку 16 травня.
Відтворюю їх за диктофонними записами.
Центральний ринок. 7.30. Біля автофургона
фірми жвава торгівля. Косо поглядаючи на
продавців, метрів за 10 від них стоїть група
"качків" 1 перемовляються... Двоє підходять до
продавця, хапають його за руки. Один коротким,
різким ударом б'є в груди. Черга з жінок і
похилого віку чоловіків боязко й напружено
спостерігає. Усі добре розуміють, що відбувається.

"Качки" відходять убік. Продавець повер1
тається до столика з вагами. Бойовики прово1
дять ще одну нараду: "Ти бач 1 козли, вони нас
не бояться!" 7.53. Бойовики відводять заступни1
ка директора фірми й намагаються залякати. За
кілька секунд 1 нищівний удар в обличчя
працівникові фірми. Тут же наче з1під землі ви1
ростають інші "качки".

А відтак до мордобою долучаються троє
бійців "Альфи" у штатському. Вони останні
півгодини ходили ринком неподалік від
фургона торговців. Постійний двосторонній
зв'язок із базою давав їм змогу "бути в курсі",
отже, до моменту нападу вони були метрів за
п'ять від місця події. Захвати, спеціальні
прийоми, відчайдушний опір бойовиків... Але
апогей настав, коли з1за машин, що стояли біля
тротуару, вискочили бійці "Альфи" в
комбінезонах, масках і з пістолетами.

Наступного дня містом поповзли чутки про
постріли в упор і про пачки (їх чомусь на
"пачки" рахують) вбитих і поранених. Так, з
пістолетів стріляли, але 1 в повітря, щоб показати
тим, хто чинив опір, що "беруть" їх серйозно.
Втручання було вчасним і вирішальним: удар
кулаком на ураження, клацання наручників 1
так уклали п'ятьох бойовиків. Люди оцінили
схвально: "Нарешті1таки почали наводити
порядок!" І коли до автомобілів крізь натовп
вели закутих бойовиків із заюшеними кров'ю
обличчями, ніхто їм не співчував. Ваня Хан
спостерігав за подіями здалеку. Спробував
чкурнути, але "альфівці" наздогнали його й
долучили до затриманих.

У п'ятницю, 17 травня, на ринку панувала
тиша: ні "кидал", ні "міняйл", ні дрібних
босяків, ні авторитетів. Угруповання, що добу
тому почувалося господарем і цілком
безкарним, зникло безслідно. 

Вилучену холодну зброю ніхто спочатку
навіть не рахував: десятки ножів 1 від
півметрових мисливських до мініатюрних
викидних ножиків і комбінованих кастетів з
ударною частиною та вмонтованим у неї
клинком. Особливий інтерес викликали наріз1
ний карабін "Сайга" з магазином автомата
Калашнікова, декілька оптичних прицілів.
Велике процесуальне майбутнє, безумовно, у
вилученого армійського пістолета Макарова зі
спиляним заводським номером. Два револь1
вери. Один 1 калібру "45" із патронами (якщо
впаде, може ногу прибити). Малокаліберні
револьвер і пістолет, усе з боєприпасами,
граната "Ф11".

Грошей вилучено чимало: понад 50 тисяч
доларів США. Більш як півтора мільйона
фальшивих російських рублів. Усе це я потім
побачив на величезному столі в кабінеті
Кірсанова. Сам підполковник сидів осторонь 1 із
червоними від безсоння очима, неголений і
чомусь із сиплим голосом. Post operatius?

За кілька днів на мене посипалися
запитання: "Чи правда, що Хана вбито?" Були
навіть "очевидці", які били себе в груди й
запевняли, що тіло Хана бояться видавати
родичам, бо в нього виколоті очі й мало не
відрізана голова. Привід спростувати явні
дурниці був: я дізнався, що й Ханові, і його
компанії висунуто звинувачення, а утримували
їх під вартою у слідчому ізоляторі. Щодо
бойовиків 1 з ними все зрозуміло: вони
погрожували, нападали, мали вдома зброю. А от
що можна інкримінувати ватажкові? Особ1
ливого опору він не чинив. Спочатку я думав, що
його затримання було моментом показовим:
привселюдно протягти в наручниках, а за три
дні відпустити. Але ж 1 арешт, висунення
звинувачення. Це могло означати лише одне: на
той час органи СБУ вже мали заяви потерпілих,
у яких фігурував Хан.

Травнева спецоперація Служби безпеки з
погляду профілактики відіграла неабияку роль.
П'ятеро осіб, затриманих на ринку, дістали
чималі строки позбавлення волі. Ханчу теж
визнали винним і засудили.
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Еквадор
Санто Домінго 
де лос Колорадос
Поліція

Працівники під1
розділу боротьби з
наркобізнесом Служ1
би безпеки України
успішно закінчили
масштабну спецопе1
рацію з ліквідації контрабандного каналу
транспортування наркотиків, що тривала
кілька місяців, у результаті якої вилучено 250 кг
кокаїнової маси. Вантаж був закамуфльований
під пальмову олію і вміщений у бочки. Організа1
торів і виконавців контрабанди наркотиків в
Україні заарештовано, наразі вони дають
свідчення.

За наявними даними, підтвердженими аре1
штованими під час допитів, головні ініціатори
наркоканалу перебувають у Еквадорі. Докладні
матеріали, щодо конкретних органів, осіб, адрес
і телефонів, надсилаємо відомим Вам спеціаль1
ним каналом окремо.

Пропонуємо вжити потрібних заходів згідно
з наданими Вам матеріалами і про підсумки Ва1
шої роботи в цій справі повідомити нас для ви1
користання отриманих даних у подальшому
розслідуванні.

Відділ боротьби з міжнародним
наркобізнесом СБ України

Київ. Україна

Україна. Київ
Відділ боротьби з міжнародним 
наркобізнесом СБ України

Поліція Еквадору, реалізуючи надані Вами
матеріали, провела велику операцію під назвою
"Аванзар", під час якої 23 березня 1998 року ви1
явлено й ліквідовано дві нарколабораторії, вилу1
чено 206,2 кг кокаїнової маси, підготовленої до
відправки в аналогічних вилученим Вами боч1
ках із пальмовою олією, велику кількість
хімічного обладнання та прекурсорів.

Нами конфісковані фабрика з перероблення
риби, на території якої містилася одна з нарко1
лабораторій, а також дві садиби, три квартири,
ресторан, дев'ять автомобілів і мобільні засоби
зв'язку.

У процесі реалізації наданих Вами ма1
теріалів нами арештовані за причетність до нар1
кобізнесу й відправку в Україну вилучених Ва1

ми 250 кг кокаїнової
маси організатори ма1
фіозного угруповання
Карбера Лопес Кари1
ос Розендо, Сільва
Тронкосо Марцело
Енріке і тринадцять
їхніх спільників (спи1
сок додається). Серед
них дев'ять громадян

Еквадору, п'ять 1 Колумбії і перуанець.
За попередніми даними, члени розгромлено1

го наркосиндикату організовували канали кон1
трабанди наркотиків в Україну й інші країни
Європи, зокрема, в Нідерланди, Іспанію, Італію,
Угорщину та Росію.

Підтверджується Ваша оперативна інфор1
мація щодо причетності до контрабанди нарко1
тиків київської фірми "KIAS", а також дані про
намір зазначеної злочинної групи відправити
виявленими Службою безпеки України канала1
ми ще п’ятдесят контейнерів із закамуфльова1
ними під пальмову олію й інші товари кокаїн і
кокаїнову масу.

Розслідування ведемо далі. Про результати
будемо інформувати.

Поліція
Санто Домінго де лос Колорадос

Еквадор

За цими стислими документами 1 тривала
підготовка, важка ризикована праця сотень лю1
дей, оперативників багатьох спеціальних служб
країн Європи й Америки. А за вилученими
центнерами наркотиків 1 сотні, тисячі врятова1
них людських життів.

Останнім часом українська Служба безпеки
успішно провела низку спецоперацій із так зва1
ними контрольованими поставками наркотич1
них засобів. Схема роботи, здавалося б, проста:
добути оперативну інформацію про очікувану
контрабанду наркотиків, організувати спосте1
реження за шляхами їх транспортування й у
потрібний момент затримати зловмисників на
гарячому.

За простотою схеми 1 величезна від1
повідальність керівників і учасників цих опе1
рацій. Адже в сучасних умовах загальної
поінформованості, неабиякої обізнаності зло1
чинців із методами роботи правоохоронних ор1
ганів наркоділкам не так важко передбачити
можливі дії спецслужб. Тож цінним є успіх
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будь1якої операції 1 незалежно від кількості ви1
лучених наркотичних засобів і арештованих
наркоділків. Практика свідчить, що члени зло1
чинних ланцюжків 1 аж ніяк не дилетанти у
своїй справі.

Як правило, ретельна підготовка наркокана1
лу потребує чимало часу. Зробити все це само1
тужки або кільком особам не під силу. У склад1
ну систему втягується багато людей. Ділки ко1
ристуються сучасними засобами зв'язку, ос1
танніми досягненнями науки, добре оснащені
технічно. Успішно протидіяти налагодженим
злочинним схемам можна лише тоді, коли пра1
воохоронці озброєні хоча б адекватно. І головне
1 працювати в тісній взаємодії зі спецслужбами
інших країн.

На жаль, не завжди вдається припинити зло1
чинну діяльність наркомафії у зародку або до1
стовірно знати маршрути транспортування
наркотиків. Як з'ясувалося під час операції
"Аванзар", виявленим каналом нарковантажі
переправлялися до Європи неодноразово.

…У Києві оперативники, проаналізувавши
діяльність фірми "КІАS", дійшли висновку, що її
створено саме для прикриття операцій з нарко1
тиками. І хоча фірма була належним чином за1
реєстрована, і в ній працювали цілком реальні
люди, які отримували зарплату, 1 ця установа
насправді виявилася таким собі аналогом кон1
тори "Роги й копита".

Цікаво, що ніхто з рядових співробітників
"КІАS" сном1духом не відав про наркотики. Пе1
реговори щодо постачання пальмової олії вели1
ся переважно факсимільним зв'язком. У Еква1
дорі послання підписував Енріке Сільва Трон1
косо, а в столиці України 1 представник фірми
"КІАS", підданий Іспанії Хуан Хосе Франсіско
Сантос.

Партія наркотиків, закамуфльована під
пальмову олію, мала пройти складний шлях з
Еквадору через деякі країни Європи в Україну,
а потім знову повернутися до Європи. Саме на
хитромудрість маршруту і звернули увагу
спецслужби. Тож коли суховантажне судно
"Капіапо" компанії "Трансокеаніка" виходило
з порту в Еквадорі, на вантаж, що містився в
його трюмах, уже чекали оперативники в Ук1
раїні. Задумана латиноамериканськими нар1
коділками операція проходила під контролем
спецслужб.

Незабаром було розгадано механізм обо1
рудки з "експортом пальмової олії" та отри1
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манням баришів. Франсіско Сантос переказу1
вав гроші через нью1йоркський "Сіті1Банк" на
рахунок "Банко Інтернаціональ" якомусь Із1
квієрдо де Сільва. Під цим іменем діяв не хто
інший, як один з наркоділків Ізквієрдо Ріквел1
ме, згодом заарештований еквадорською по1
ліцією під час операції "Аванзар".

Згідно з "договором" (до речі, липовим, бо
всі учасники оборудки знали 1 суть справи
зовсім не в олії), 20 тонн червоної пальмової
олії були придбані у фірми "Екстрактора
Юніпаль" у місті Ла Конкордія (Еквадор).
Потім вантаж відправили на підпільний склад.
Там наркотики, вміщені в пакети, поклали в
бочки з пальмовою олією. Камуфлювання ван1
тажу дуже ретельно приховували від чужих
очей.

І ось "товар" нарешті прибув до Києва.
Прийняти його мав Франсіско Сантос, але його
на той час у місті вже не було. На запитання, ку1
ди він щез, оперативники й досі не знають
відповіді. Щоправда, з Еквадору встиг приїхати
"змінник".

До речі, якщо читачі гадають, що чужинці
"окупували" Україну й організовують тут обо1
рудки самостійно 1 це помилка. Допомагають
ділкам наші співвітчизники. Хтось мав завдання
забезпечити митне оформлення контейнера;
хтось відповідав за його транспортування; хтось
1 за збереження вантажу та виготовлення фаль1
шивих документів.

Що там скоїлося у "святому сімействі" нар1
кобізнесменів, важко сказати, але до Ужгорода
поїхали переадресувати вантаж в Угорщину ли1
ше двоє 1 підданий Іспанії та громадянин Ук1
раїни. З оперативних міркувань саме на цьому
етапі спеціальної операції було вирішено поста1
вити крапку.

Зловмисників тихо, без галасу затримали,
наркотики вилучили. Водночас в Еквадорі
поліція провела арешти, обшуки, конфіскувала
майно. Про підсумки операції читачам уже
відомо.

З цієї історії можна зробити кілька вис1
новків. Головний 1 іноземні ділки (і не тільки від
наркобізнесу) активно намагаються використо1
вувати українські фірми, що не мають досвіду в
міжнародному бізнесі, для своїх брудних справ.
Тому вітчизняним підприємцям слід обачливо
добирати бізнес1партнерів. Співробітники під1
розділу боротьби з наркобізнесом СБ України
виявили й низку інших фірм, у тому числі сто1

личних, які, дізнавшись про крах "КІАS",
поспішили "залягти на дно".

А тепер про фінал кримінальної справи, яку
розслідувало Слідче управління Служби безпе1
ки України. Детально вивчено й задокументова1
но обставини незаконного переміщення нарко1
тиків через митний кордон, викрито механізм
злочинної діяльності. До кримінальної відпо1
відальності притягнуто підданого Іспанії Вілья1
нуєва Франко Франсіско Хав'єра та громадяни1
на України Ксендікова Олександра Васильови1
ча. Стосовно ще одного іноземця, який перебу1
вав у міжнародному розшуку, кримінальну
справу виділено в окреме провадження.

Наприкінці березня 1999 року справу роз1
глянув Старокиївський районний суд міста
Києва. Вільянуєва Ф. Ф. Х. і Ксендікова О. В. за
скоєння контрабанди наркотичних засобів у
складі організованої групи та інших злочинів
покарано 10 роками позбавлення волі з
конфіскацією майна.

Двадцять тонн пальмової олії як предмет
контрабанди конфісковано у прибуток держа1
ви, а наркотичний засіб 1 листя коки 1 спалено у
Києві в печі випалювання керамзиту на
комбінаті будівельних матеріалів при темпера1
турі понад 1200 градусів.

Н А  С Т О Р О Ж І  Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  Д Е Р Ж А В И .  1 0  Р О К І В  С Л У Ж Б І  Б Е З П Е К И  У К Р А Ї Н И



Чому молодий нігерієць, за1
лишивши батьківщину, з усіх
країн світу зупинив свій вибір
на зовсім не близькій Україні?
"Тут гарні дівчата й закони ду1
же ліберальні до іноземців," 1
його відповідь доволі1таки зви1
чайна для таких, як він,
емігрантів, що заполонили на1
шу країну. І все було б добре,
якби натуралізувавшись як біженець, отримав1
ши документи й одружившись із саме такою
"гарною дівчиною" Оленою, Аносіке уважно оз1
найомився з Кримінальним кодексом України.
І особисто переконався б, що відповідальність
за контрабанду наркотиків 1 позбавлення волі
до 15 років.

Хто не знає Оленку Панченко! Багато хто
знає. І студенти, й іноземці… Оленка звикла,
щоб дим коромислом… Молодість… А тепер їй
треба особисте життя влаштовувати, майбутнє
забезпечувати. Роки минають 1 ні кола, ні двора:
все в общагах та по чужих кутках. Маленького
сина ось мати як забрала, так він і живе у неї. За
чоловіком колишнім, п'яницею1наркоманом,
добра не знала. Тільки й пожитків, що кілька
валіз "шмоток". Одяг, щоправда, з дорогих са1
лонів 1 а для неї немає рації скромничати. По1
знайомили її якось із багатеньким негром. Він її,
наче лялечку, одягнув. Для себе ж вбирав. А так,
грошики в неї не тримаються…

Несподівано в житті Олени,
громадянки Молдови, що вже
тривалий час мешкала в Києві,
настала відносна стабільність.
У якійсь "інтернаціональній"
компанії вона познайомилася
з Аносіке. Молодик прибув до
Києва недавно, грішми, прав1
да, не розкидався, раз у раз по1
зичав їх у співвітчизників,

котрі теж тусувалися в столиці, та проблеми з
цього не робив і туманно натякав, що все це
тимчасові труднощі.

З проблемами Аносіке справді розправлявся
легко. Діставшись до України кружними шля1
хами, без документів, він вигадав жалісну
історію в Управлінні верховного комісаріату
ООН і отримав як біженець документи 1 на чу1
же прізвище. Потім за хабара виправив паспорт
уже на своє ім'я, став номінально студентом
університету. Відвідуванням лекцій не зловжи1
вав. Власне, цей простий і недорогий спосіб
укріпитися в країні, 1 мабуть, найбільш попу1
лярний у нелегальних мігрантів. Олена так і не
з'ясувала, нігерієць він чи громадянин ПАР (був
про запас і такий паспорт). А втім, яка різниця,
коли, особливо не роздумуючи, заміж кличе!
Заміж 1 несила терпіти.

Шлюб зареєстрували без зволікань. Аносіке
навіть картинно носив Олену на руках і його
пристрасні погляди на молоду дружину зберег1
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лися на весільних фотокартках. Олена взяла
прізвище чоловіка 1 Чілі. Увечері добре посиділи
з кількома такими ж, як і вони, "змішаними"
парами. Найняли квартиру в Києві й зажили 1
легко, з посиденьками. Ні Олена, ні її чоловік
ніде не працювали. Тому цілком зрозуміло, чому
весільну подорож улаштували аж через півроку.
Зате яку подорож! У оленчиної мами на кухні
була яскрава жерстяна банка індійського чаю,
розмальована танцівницями в браслетах 1 ось
таким яскравим і незвичайним мав бути й "бон1
вояж" молодят до Індії. А що лише на кілька
днів 1 так по грошах. І ті "подарував" чоловікові
якийсь його індійський друг.

…Зупинилися в готелі. Олена насолоджувала1
ся екзотикою, купила шаль. Аносіке зустрічався
зі своїми друзями чомусь без дружини. А перед
від'їздом багаж молодят несподівано збільшив1
ся: прямо в номер принесли якусь валізу. Вона
була неважка й нести її мала Олена 1 так розпо1
рядився чоловік…

Чілі Аносіке Темпл, стрункий темношкірий
симпатяга, поблажливо посміхаючись при1
скіпливим митникам, уже пройшов огляд і
впевнено попрямував до виходу з борис1
пільського аеропорту, несучи валізку, вміст
якої справді не мав і натяку на кримінал. За
ним потягнувся густий шлейф дорогих пар1
фумів, які люблять його співвітчизники 1
вихідці з Африки. Дружина навіть не провела
його поглядом. Вона вже пострілювала оченя1
тами в бік чоловіків у формі, які приймали
потік пасажирів авіарейсу з Делі. Яскраво
підмалювавши губи перед посадкою літака, во1
на залишилася задоволеною своїм відображен1
ням у маленькому дзеркальці. Гарненьке лич1
ко, нічогенька фігурка 1 ось і весь її стартовий і
оборотний капітал у житті. Невже ж вони не
стануть ключиком до державного кордону?

Хоча молодій жінці дуже хотілося, щоб уся
ця процедура якнайшвидше закінчилася, вона
стала, як і було домовлено, у хвіст черги. Євро1
пейська традиція пропускати жінку вперед, ви1
являється, зовсім не так виглядає в контексті пе1
ревезення наркотиків через державні кордони.
Річ навіть не в тому, що зілля транспортують
частіше не європейці, а громадяни "третього
світу". Особа, що керує транзитною наркоопе1
рацією, 1 у нашому випадку це "чоловік", 1 на
яку замкнуто всі деталі, зв'язки й гроші, їде, як
правило, без речей. Вона хоч і не велике цабе в
тій організації, якій належить товар, та все ж
стоїть на кілька сходинок вище простого
кур'єра. "Підставляти" її нераціонально 1 вона
"багаторазового використання" та ще й багато
чого знає. У разі провалу операції, подібно до
ящірки, яка відкидає хвіст, організація жертвує
лише кур'єром.

…Того дня митники вивчали вміст сумок і
кейсів пасажирів авіарейсу 246 з Індії з особли1
вою пильністю. Пошук був цілеспрямований.
Його результатів очікували співробітники
підрозділу боротьби з міжнародним нар1
кобізнесом Служби безпеки України, які
приїхали до Борисполя. Зібрані ними по крих1
тах дані, обмін інформацією з іноземними ко1
легами, 1 усе свідчило про підготовку членами
міжнародного наркоугруповання (в умовах
найсуворішої секретності) чергової акції з кон1
трабанди великих партій героїну з Індії до Росії
транзитом через Україну. Подробиць, звичайно,
було обмаль. На кур'єра слід чатувати на
авіарейсах Делі1Київ приблизно з серпня по
кінець жовтня. Відомо було й те, що наркотики
повезуть жінки слов'янського походження в су1
проводі темношкірих чоловіків. Негусто.

Проте вже 4 серпня в Москві затримали якусь
Юлію Рожкову, громадянку Молдови, котра неза1
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конно перемістила через Україну на російську те1
риторію 3,5 кг героїну. Теж під наглядом тем1
ношкірого чоловіка 1 Бесмена. Оперативники
успішно "вели" панночку протягом усього її шля1
ху з пересадками й затримали на гарячому.

І через два місяці, коли 251річна Олена Чілі
збиралася зачаровувати українських митників
млосним поглядом, щоб відвернути їхню увагу
від поклажі (тільки на фото в паспорті подиви1
тися 1 сотні дві косичок заплетено в дівиці на
африканський зразок: так пікантно!), 1 у Борис1
полі вже чекали на наркокур'єра.

1 Чи маєте при собі наркотики, зброю? 1 по1
гляд митника нарешті зупинився на ній. Клац1
нули замки елегантної валізки. Як записано у
протоколі, в спеціально обладнаних подвійних
простінках валізи Олени Чілі було знайдено це1
лофановий пакет із сіруватого кольору порош1
ком. Зважували речовину на гастрономічних ва1
гах у місцевому кафе "Експрес". Стрілка зупи1
нилася рівно на позначці два кілограма. За таб1
лицею тестів визначили: у тайнику героїн.

Викрита Олена істерики влаштовувати не
стала, трималася зовні спокійно. Відразу ж про1
демонструвала дивовижну підкованість у юри1
дичних питаннях, тонко орієнтуючись у складі
статей Кримінального кодексу України й інших
нюансах. Цим вона непрямо ще раз підтверди1
ла думку оперативників про те, що пасажирка з
Делі була готова до різноманітних варіантів
прийому на українській землі. Тим часом її чо1
ловік хутко зник у невідомому напрямку. Йому
тепер доводилося ховатися й від СБУ, і від роз1
чарованих замовників "товару". Він устиг, прав1
да, навідатися на київську квартиру, котру вони
наймали, і забрати всі цінні речі, апаратуру,
якій так раділа Олена, 1 одним словом, те, що
можна було швидко продати.

Щодо справжньої ролі Аносіке в цій історії у

правоохоронців були цілком обгрунтовані припу1
щення. Його оголосили в розшук. Олена змінюва1
ла свідчення, винною себе не визнавала. На допи1
тах повторювала, що валіза "чоловікова". Повер1
талися вони з весільної подорожі. А чому "го1
луб'ята" сиділи в різних салонах літака, у різний
час реєстрували квитки, окремо проходили огляд,
кому телефонували в Делі й куди чоловік раптово
зник? 1 цікавилися слідчі. "А ви доведіть", 1 уника1
ла діалогу Олена й чекала, чекала допомоги з волі.
Та "ящірка" простилася з хвостом…

Під час слідства приїздила мати Олени, пла1
кала. Бориспільський міський суд визнав її
доньку винною в незаконному ввезенні в Ук1
раїну наркотиків у великих розмірах і ухвалив
вирок 1 позбавлення волі на 10 років. Такого по1
вороту молода жінка явно не чекала. У залі з
нею сталася істерика…

Незважаючи на пережите потрясіння, Оле1
на навідріз відмовилася допомогти в пошуках
чоловіка. Певно, була жорстка домовленість.
Проте Аносіке знайшли й без неї. Укотре
відіграло роль перевірене ділом
співробітництво спецслужб у боротьбі з нар1
кобізнесом. Цього разу допомогли білоруські
колеги. Утікач об'явився у Мінську, де перехову1
вався під іншим прізвищем. Тепер він був ніби1
то громадянином Гани. За клопотанням СБУ
його затримали. Розгубившись з несподіванки, у
протоколі обшуку під час затримання аж надто
законспірований Аносіке поставив підпис: Чілі.
Відтак африканця було передано українській
стороні, етаповано до Києва й поміщено в СІЗО
СБУ. Працівники спецслужби показали йому
фотографію Олени й запропонували зізнаватися
далі. Той збагнув, що опиратися марно, й широ1
ко усміхнувся: "О, це моя кохана дружина!" 1 і
зворушливо чмокнув фотокартку. "Я нарешті з
нею побачусь!" 1 радів він "на публіку".

З коханою дружиною Аносіке побачився ли1
ше в машині, коли обох їх везли на судове
засідання. Олена була свідком. Як і раніше, вона
намагалася вигородити чоловіка, котрий втяг1
нув її в цю історію і покинув у скруті, брала на
себе провину, поки суддя суворо не попередив
її, що у нього в такому разі є всі підстави відпра1
вити кримінальну справу на перегляд і їй дадуть
ще кілька років. 

Суд довів причетність Аносіке Чілі до транс1
портування в Україну двох кілограмів героїну
для подальшої його реалізації. Вирок 1 14 років
позбавлення волі у колонії суворого режиму.
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Багато хто, мабуть,
пам'ятає публікації про мо1
лоду талановиту російську
поетесу (принаймні, так це
юне дарування називали її
захисники 1 класики росій1
ської поезії), яка врівні з по1
етичним ремеслом промиш1
ляла цілком прозаїчною тор1
гівлею наркотиками. Після
арешту (а взяли її на гарячо1
му) деякі "видатні" ринули1
ся рятувати "безвинну жерт1
ву свавілля правоохоронців",
які нібито порушують свободу, права тощо.

Відверто кажучи, мені не відомо, чим
закінчився інцидент із поетесою1наркоманкою,
та й навряд чи згадав би про це, коли б не
історія, яку розповіли працівники підрозділу
боротьби з міжнародним наркобізнесом
Служби безпеки України.

Оперативники знали, що в столиці та інших
великих містах України все частіше почав
з'являтися новий для місцевих наркоманів
продукт 1 героїн, а також те, що через нашу
країну транзитом переправляються партії
цього наркотику до Москви. Героїн, схоже, мав
пакистанське походження. Були підозрювані в
перевезенні смертоносного зілля, інколи
вилучали невеликі (декілька десятків грамів)
партії героїну під час митного контролю в
аеропортах, здебільшого в іноземців. Та з
усього було видно, що основний наркоканал
діяв стабільно, ринки збуту героїну не по1
рожніли.

Ліквідувати міжнародне злочинне угрупо1
вання наркоділків одній, навіть дуже до1
свідченій, спецслужбі не під силу. Тому було
вирішено об'єднати зусилля спеціальних служб
держав, чию територію або громадян намага1
ються використовувати наркоділки.

Незабаром працівники держбезпеки Казах1
стану повідомили про ймовірну участь у
наркооборудках жінки, котра може мешкати в
Києві й бути наркокур'єром. І хоча інформації
було обмаль, операм вдалося1таки цю жінку
"вирахувати".

Батько 1 відомий український артист театру
й кіно.

Мати 1 ще більш відома радянська (нині
російська) кіноактриса.

Донька 1 наркокур'єр...

Доля Галини (імена
змінені) нічим особливим не
відрізнялася від доль її ро1
весників у Радянському Со1
юзі. Народилася, хрестилася,
навчалася... Тато працював у
київському театрі. Мати
після декретної відпустки
теж робила перші, але впев1
нені кроки в театрально1
кіношному житті. Коли Га1
лині минав десятий, батьки
розлучилися. Мати вийшла
заміж за дуже відомого і

дуже популярного кіноактора, режисера й
письменника. У батька теж 1 нова сім'я, діти.

Не будемо чіпати причин розлучення батьків
Галини 1 це не наша справа, 1 але ділили вони
доньку з великим скандалом. З відомих лише
суду причин "віддали" Галину батькові. А
оскільки він майже весь час перебував на
гастролях і знімальних майданчиках, ви1
ховувати дівчинку довелося бабусі, матері
батька. Мама Галини була далеко, у Москві,
донькою цікавилась лише вряди1годи. Тому не
дивно, що дитина, яка вже подорослішала,
зазнала й вуличного виховання. Галину стали
помічати в товаристві парубків, а там і серед
іноземців. Це сьогодні нікого не здивуєш
спілкуванням українки з арабом чи негром. А
тоді, наприкінці 701х, це був мало не кримінал.
І все ж Галині не потрібно було згоди ні батьків,
ні родичів, щоб узяти громадянський шлюб, а
потім і вийти заміж за громадянина Анголи.
Африканець навчався тоді в українському місті
Кривий Ріг, а потім у Києві.

Народилася у них темношкіра дівчинка.
Бабуся, що жила в Москві, онуки не визнала.
Батько Галини більш1менш толерантно
поставився до пристрасті доньки й до
народження онуки1смуглянки. Галина з
чоловіком трохи пожила в Анголі, але під час
відомих революційних (чи контрреволюцій1
них) подій ледве встигла звідти втікти в Україну,
до рідного Києва.

...Начальник відділу боротьби з міжнародним
наркобізнесом СБУ, суворий на вигляд чоловік,
уже не одну годину шпетив підлеглих. Сварити
було за що. Руйнувалася масштабна операція, до
якої залучено сили не лише української СБ, а й
спецслужб Узбекистану, Росії, інших країн.
Оперативники спільними зусиллями вже
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вирахували маршрут руху наркотиків, навіть
передбачали, хто їх мав везти через кордон. А ось
яким способом, у чому чи під виглядом чого
кур'єр доставить партію героїну 1 з'ясувати не
вдалося. Одна надія була на митників. Але колеги
поки що нічого втішного не повідомляли.

Оперативну інформацію про те, що Галина
збирається до Пакистану, підтверджували до1
буті раніше дані, а також припущення, що саме
вона є наркокур'єром: стало відомо і про на1
явність у неї зв'язків у Пакистані. Опер1
працівники України, Росії, Узбекистану, інших
країн СНД спілкувалися між собою, складали й
узгоджували плани дій. ФСБ РФ відстежувала
кожен крок Галини в Москві й підтвердила дані
про те, що киянка поїде саме до Пакистану, са1
ме за наркотиками. Уже за маршрутом Київ1
Москва1Ташкент слідом за нею постійно пере1
сувалися оперативники України, Росії та Узбе1
кистану, передаючи, як кажуть, об'єкт з рук у
руки. Операція, як і домовилися колеги1право1
охоронці, проводилася спільними зусиллями і
ось1ось мала закінчитися. Залишалося тільки до1
чекатися Галину з Пакистану. 

І ось дочекалися. У Ташкенті обшукали все, що
піддається обшукові. Наркотиків не виявили.
Підстав затримувати Галину не було. Вона летить
до Києва. У Борисполі, відповідно до української
ментальності (не повірю, поки не перевірю), Га1
лину за орієнтуванням СБУ митники, як то ка1
жуть, оглянули від ніг до голови в переносному і
прямому розумінні. Нічого не виявлено. 

Безумовно, Галина хвилювалася, але усві1
домлення того, що вона провезла через стільки
кордонів заборонений вантаж і перебуває
майже вдома, дещо її заспокоїло. Задоволені
були й московські замовники. Про те, що
"товар" щасливо прибув до Києва, вони вже
знали. І саме інформація ФСБ про те, що в

столиці Росії нетерпляче чекають на киянку, не
давала спокою українським операм. 

Слід було скрупульозно проаналізувати всі де1
талі операції. Перед працівниками СБУ лежав
список речей, які були в Галини, коли вона пере1
тинала пакистано1узбецький кордон. Де може
бути захований наркотик? За оперативними да1
ними, його мало бути приблизно кілограм. У тю1
бик від зубної пасти, мило або помаду не захо1
ваєш. Сумки й валізи 1 без "подвійного дна".
Кілька красивих термосів перевірені, упаковку
під час догляду знімали, колби цілі... І хоча глибо1
кий багаторазовий аналіз подій свідчив, що нар1
котик, якщо він є, може бути лише в привезених
з Пакистану термосах, вирішили чекати, з чим Га1
лина поїде до Москви. 

...Похмурого осіннього дня Галя вийшла з
дому й попрямувала до центрального заліз1
ничного вокзалу. У руках 1 великі сумки. З того,
як вона їх тримала, можна було припустити:
речі всередині хоч і габаритні, проте легкі...
Термоси? 

Тепер залишалося визначитися, де і в який
момент оперпрацівники зможуть перевірити
правильність своєї версії. Після консультацій із
партнерами вирішили: в інтересах викриття й
цілковитої ліквідації каналу контрабанди
наркотиків це зроблять колеги з ФСБ Росії. 

На прикордонній залізничній станції Сузем1
ка у вагоні № 8 поїзду № 90 Жмеринка 1 Моск1
ва 20 листопада 1997 року російські компе1
тентні служби виявили у Галини в термосах (їх
довелося все1таки розбити) 0,7 кг героїну висо1
кої якості. Затримана не відмовлялася від своїх
речей і визнала, що везла наркотики. Усю вину
взяла на себе. 

Суд відбувся у Брянську. Вирок 1 чотири
роки позбавлення волі. Згодом ув'язнену було
звільнено за амністією.
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Модно вдягнений,
підтягнутий чоловік
років тридцяти із
зачісаним назад світло1
русявим волоссям
штовхнув двері, що
виблискували склом і
нікелем, і увійшов до
офісу. Зустріли його
привітно, як давнього
знайомого.

1 О, герр Юрі! Раді
бачити, сідайте. Що будете пити?

Після звичайного в таких випадках ритуалу
взаємних вітань, розпитувань про здоров'я, про
те, як летілося з Києва, і короткого обміну дум1
ками про особливості нинішнього літа в Німеч1
чині й Україні перейшли до справи.

Вона полягала в тому, що прибулий з Ук1
раїни чоловік, який раніше представляв
чернігівську комерційну фірму в ранзі заступ1
ника директора із зовнішньоекономічних пи1
тань, вирішив розпочати власний бізнес і тепер
запропонував своїм німецьким знайомцям
ділове співробітництво.

Він непогано говорив німецькою, мовного
бар'єра не було, тому розмова вийшла коротка
й по суті.

1 Хочеться спробувати себе у чомусь більш
масштабному, ніж моя колишня робота, 1 мо1
вив гість. 1 Відчуваю, що можу. Знань і сил
цілком вистачить…

1 А грошей, дорогий Юрі? 1 поцікавився один
із німців. 

1 Якщо відверто 1 з грішми важче, 1 прямо
відповів гість. 1 Проте упевнений, що не це най1
головніше. Гроші в мене будуть. Важливіше, як
ви поставитеся до моєї пропозиції. Я вже
обміркував: якщо ми відкриємо у нас в Україні,
для початку в Чернігові, представництво вашої
фірми й швидко розгорнемо діяльність, то…

Далі пішли конкретні викладки, фінансові й
економічні розрахунки. Німці уважно слухали,
іноді переглядалися, кивали.

1 Що ж, герр Юрі, 1 нарешті мовив один із
них. 1 Ми знайомі цілком достатньо, щоб вам
довіряти. І розрахунки ваші загалом цілком ре1
альні. Немає поки що впевненості, як ви самі
відверто сказали, у ваших матеріальних можли1
востях. Погодьтеся, це чи не найголовніша пе1
редумова того, чи підемо ми на відкриття у ва1
шому Чер… Чернігові свого представництва…

1 Гроші будуть, 1
рішуче відрубав Юрій.

1 Ми віримо вам, 1 з
усмішкою відреагував
другий співрозмов1
ник. 1 Але зрозумійте
й нас. У будь1якому
разі, перш ніж давати
остаточну відповідь,
ми маємо дуже добре
подумати, усе зважи1
ти й порахувати.

1 Що ж, усе правильно, 1 усміхнувся й гість.
1 Чекаю на ваше рішення. Сподіваюся на

майбутнє співробітництво...
...Грудневий поземок з тихим шелестом пе1

ремітав через Русанівську набережну снігову
крупу. Від близького й ще не замерзлого Дніпра
тягло сирістю. Смеркалося. До кінотеатру
"Краків" сунули поодинокі глядачі. Неподалік,
привалившись плечем до пластикової перего1
родки таксофона, високий чоловік у темній зи1
мовій куртці й насунутій на очі шапці накручу1
вав телефонний диск. Набравши сім цифр,
щільніше притиснув трубку до вуха.

1 Мыныстерство иностранных дэл? 1 з вітчут1
ним кавказьким акцентом запитав він. 1 Да, это
я 1 Алык. Ну что, надумалы? Нэт 1 двэсти тысяч
долларов, мы считаем, нэ есть большая плата за
то, чтобы с двумя иностранными посольствами
здэсь, в Киеве, нычего не случилось. И как толь1
ко мы получим дэньги, сразу же уедэм из Киева.
Гарантырую!

Він помовчав, слухаючи, що йому відповіда1
ють на другому кінці дроту, потім заговорив
знову:

1 Нэт, нэт, нэ сомнэвайтэсь. Наше слово, как
скалы на Кавказе. А если нэ получим, пэрэда1
дым посольствам, которые очэнь, очэнь постра1
дают, магнытофонные запысы наших с вами пэ1
рэговоров. Вэсь мир узнает, что вы могли, но нэ
захотэли прэдотвратить нэсчастье. Так вот,
дэньги нужно доставить нэ позднее…

Чиясь рука несподівано виникла перед його
очима, вихопила слухавку. Одночасно інші дужі
руки рвонули його від телефона. Ще за секунду
він був міцно стиснутий трьома чи чотирма ви1
сокого зросту людьми. Тієї ж миті поруч, виск1
нувши гальмами, зупинилася, не знати звідки
взявшись, легкова машина.

Але й той, хто щойно телефонував, виявився
не слабким і явно не з лякливих. Йому вдалося
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відкинути від себе одного з нападників, ви1
вільнити руку, розмахнутися, та більшого він
зробити не зміг: умить його кулак завернули за
спину й на зап'ястях клацнули наручники.

1 Та ви що, хлопці?! Чого накинулися на лю1
дину?! 1 збуджено закричав затриманий. 1 Хто
ви такі?

Тепер у його мові не було й натяку на акцент.
1 Тихо, не галасуй, 1 упівголоса мовив хтось із

групи. 1 Сідай у машину. Ми зі Служби безпеки…
Телефонна трубка теліпалася на дроті. Її

підхопив один з оперативників і, піднісши до губ,
сказав: 1 Алло, алло! Усе гаразд, ми його взяли!..

...А тепер настав час сказати: молодий підтяг1
нутий чоловік, який приїздив до Німеччини з
діловою пропозицією, і людина, затримана в
грудні того ж року в Києві за вимагання,
рівнозначне погрозі терористичними актами, 1
одна й та ж особа.

Юрій Вікентійович Зарецький (ім'я, по бать1
кові та прізвище змінено), 30 років, раніше не
судимий, житель Чернігова. У слідчого Служби
безпеки України, який прийняв до проваджен1
ня справу Зарецького, виникло запитання: хто
він насправді й чи реальні були його погрози?

Тут слід сказати ось що. Будь1які, повторю 1
будь1які дані, що стосуються можливих актів
терору (а вони, на жаль, як усі ми переконалися
останніми роками, 1 аж ніяк не рідкість),
сприймаються нашими спецслужбами з належ1
ною серйозністю. Надто дорогу ціну можна за1
платити за безвідповідальне ігнорування погроз.
Ось чому, отримавши сигнал або достовірну
інформацію про те, що хтось погрожує терори1
стичним актом, Служба безпеки використовує
всі можливості для його припинення, прагнучи
якнайшвидше виявити та затримати зловмис1
ника або зловмисників. На це витрачаються чи1
малі кошти, але рахуватися з витратами, ясна
річ, тут не доводиться.

І коли злочинців затримано, перед слідством
постає завдання найретельнішим чином з'ясу1
вати, що криється за погрозами: чи блефують
вони, розраховуючи урвати куш більший та
жирніший, а потім сховатися від переслідуван1
ня, чи справді готують криваву виставу, здатну
сколихнути світ?

Слідство у справі Юрія Зарецького встанови1
ло: він був один і блефував. Нічого підривати,
знищувати й пошкоджувати не збирався. Але
вчинити вимагання під загрозою знищення або
пошкодження майна двох іноземних посольств

у столиці України 1 цей намір він мав. І
сподівався на успіх…

Перед слідчим сидів не озлоблений бандит,
який ненавидів усіх, а на вигляд цілком порядна
людина, освічена, ерудована, з досить несподіва1
ною для статті Кримінального кодексу, за якою
її притягали до відповідальності, біографією.

З сім'ї військовика. Закінчив загально1
військове командне училище. Дослужився до
капітана. Звільнився з власної ініціативи й по1
дався в комерцію. Потім захотілося са1
мостійності. Використовуючи зв'язки, які мав,
запропонував німецькій фірмі відкрити в
Чернігові представництво з перспективою роз1
ширити бізнес. Начебто мало "вигоріти", до то1
го йшлося. Але…

1 Усе рухнуло, громадянине слідчий, 1 якось
відсторонено й утомлено говорить Юрій За1
рецький. 1 Не погодилася німецька фірма з
моєю пропозицією. А я під це діло в борги заліз.
З процентами 35 тисяч вийшло.

1 Тридцять п'ять тисяч чого? 1 запитав
слідчий.

1 Доларів, звичайно, 1 відповів Зарецький. 1
Жінка, з якою я живу, через мене теж у боргах,
меблі продала, квартиру в найми здала, а сама з
дитиною до батьків переїхала… Розумієте 1
цілковита безвихідь, глухий кут… Ото я і зва1
жився… Поїхав до Києва…

І таке, виявляється, буває. Юрій Зарецький
вирішив добути гроші будь1якою ціною.

Перший телефонний дзвінок у приймальню
міністра закордонних справ (для конспірації та
переконливості вирішив розмовляти з кавказь1
ким акцентом) він зробив 14 грудня. Останній 1
161го. "Будь1якою ціною…" Ціною став злочин.
А це 1 рівнозначно втраті волі. Вироком
Київського міського суду Юрія Зарецького засу1
джено до двох років позбавлення волі з
конфіскацією особистого майна.

...Виступаючи на суді як свідок, жінка, з якою
Юрій жив у незареєстрованому шлюбі, сказала
про нього: "Він дуже хороший…"
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Зі збереженням синтаксич1
них та орфографічних поми1
лок: "Уважаемая милиция
деньги вы должны доставить в
субботу в 16.30 на Трускавец1
кий мост. Вы должны подехать
на ментовском жолтом уазе,
стать около моста, один мент
должен выйти с деньгами, сойти по лестнице и
пойти в сторону Дрогобыча по железной доро1
ге… Недоходя до 3 столба, с левой стороны к ле1
су, пол метра от шпалы будет небольшая стога
сена, под ней будет чорная резина, он ее отодви1
нет, там будет зарыт ящик, он его откроит клю1
чом, доставит туда 5 пачек денег, в каждой по 10
тысяч… Если мы увидим что1то подозрительное
мы будем очень злые. Короче если мы денег не
получим мы совершим большую пакость, кото1
рая вам в несколько раз дороже обойдется, это в
ваших интересах, чтобы мы получили деньги…".

У давніх легендах цих місць живуть вовкула1
ки 1 спроба образного вирішення психологічної
загадки перевертнів, що зловісно бавляться ме1
жею світла й тьми.

Психологія 1 це точна наука. А навколо
новітніх її відгалужень багато непевних наша1
рувань. Однак правоохоронці цінували кожен
день і кожен шанс. Спільна оперативно1слідча
група розслідувала в наполоханому селі Бо1
лехівці казкової краси Дрогобицького району
неординарну справу. Спеціалісти Київського
наукового центру екрального аналізу запропо1
нували їм своє бачення соціального "силуету"
злочинця. "Це 1 тип "нічного вовка", 1 записано

в їхньому висновку. Поруч із
алегоричними визначеннями
цілком конкретні прикмети.
Усі вони збіглися з реальністю.
За винятком одного нюансу.
Фахівці описували одну люди1
ну. Розробка ж оперативника1
ми численних версій звузила

коло пошуків до двох братів1близнюків, меш1
канців цього села. А коли співробітники СБУ
побачили, як хлопці спілкуються між собою ли1
ше поглядами, майже без слів, і задум одного
якось телепатично передається другому й так
само мовчки втілюється, помилка психологів
уже не здавалася надто великою.

"Ми їх вчасно зупинили. Це поєднання двох
людей, що діють, власне, як одна агресивна й хи1
тра особа, могло бути використане й далі на
шкоду, якби вони потрапили під уплив сильного
авторитетного лідера, котрий би розвинув їхні
кримінальні нахили й підкорив власній волі", 1
зауважують співробітники СБ України, яким
довелося працювати на місці подій.

У Болехівцях залізниця проходить за города1
ми, і стукіт коліс експресів, що везуть курорт1
ників на трускавецькі води, звично чути й у
крайніх хатах, і в центрі. На багатьох подвір'ях
можна знайти купи гайок, болтів та іншого
залізничного дріб'язку, пристосованого господа1
рями до хазяйських потреб. І хоча швидкі
поїзди тут лише уповільнюють ходу, тільки еле1
ктричка забирає людей з вузенької платформи,
залізниця дає роботу більшості населення села.
Проте до цього випадку ніхто з тутешніх меш1
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канців не вирішував особисті проблеми, скори1
ставшись залізницею в жахливий спосіб.

Ось тут, у жовтні 941го, серед ночі на
ділянці Стрий 1 Дрогобич зійшов з рейок ван1
тажний поїзд. Перекинулося п'ять цистерн 1
селу пощастило, що вони були порожні. Опе1
ративно1слідча група УСБУ по Львівській об1
ласті та працівники транспортного підрозділу
СБ України встановили, що залізничне полот1
но було розібране навмисне, за допомогою
спеціальних інструментів, під кінець однієї
рейки підкладено пікетний стовпчик. До дру1
гої було прив'язано пакет (раптом линув би
дощ), у якому лежала записка. Друкованими
літерами російською мовою (для конспірації):
"Если вы хотите, чтобы этого больше не случи1
лось, вы должны дать 50 тысяч долларов США.
Куда доставить деньги мы сообщим".

Як з'ясувалося потім, картина місця злочину
не була випадковою. Досить грамотно 1 це виз1
нали спеціалісти транспортного підрозділу СБУ
1 було використано особливості місцевості для…
додаткового збільшення кількості можливих
жертв залізничної катастрофи. Ніхто й не зби1
рався пускати під укіс товарняк. Зловмисники
про нього просто не знали. Пошкодження колії
призначалося для ранкової електрички. Роз1
в'язуючи задачку про поїзд, що їде від пункту А
до пункту Б, брати1студенти Дрогобицького ме1
ханічного технікуму взяли до уваги, як вони зго1
дом зізналися, що вечірньою їде замало паса1
жирів і залякати на 50 тисяч баксів не вдасться.
Холодний і цинічний розрахунок 1 чиста ариф1
метика.

За фактом умисного пошкодження залізнич1
ної колії Західно1Українська транспортна про1
куратура порушила кримінальну справу. З учас1
тю транспортної міліції та СБ України створе1
но спільну оперативно1слідчу групу.

Звичайно, в арсеналі правоохоронців, яким
доводиться мати справу з анонімними погроза1
ми вчинити терористичний акт, є багато спо1
собів "вирахувати" зловмисника й зупинити йо1
го ще на етапі "торгівлі" та обговорення умов. І
завжди є надія, що той свідомо блефує або пере1
буває в полоні нав'язливої ідеї, яка не підкріпле1
на, скажімо так, матеріально1технічною базою.
Завдяки напруженим цілодобовим пошукам
вдається відвернути біду. 

У Болехівцях тяжкий злочин було вчинено
від самого початку. Рішучість діяти беззасте1
режно невідомі продемонстрували одразу. На

Львівській залізниці терміново було вжито до1
даткових заходів безпеки руху поїздів.

Приблизно за тиждень жителька цього села
Б. передала слідчим листа, який надійшов до її
оселі поштою, але призначався саме працівни1
кам міліції. У ньому містилося прохання не за1
тримувати особу, яка прийде по гроші, 1 це,
мовляв, стороння людина, "ми захопили її дити1
ну" (отак!). І знову йшлося про можливу аварію
1 тепер із пасажирським поїздом. На дверях
місцевої школи, акуратно знову в кульку, 1 ще
один лист. Після цього поштарка часто ходила
до родини Б., хоча, треба сказати, спокій втрати1
ла ця сім'я ще рік тому.

…Тоді, у серпні 931го, було вбито доньку Б. 1
шістнадцятирічну Оксану. Улітку кільком
дівчатам із села надійшли листи, як потім
з'ясувалося, від імені підставних осіб 1 їхніх
знайомих з1поміж сільської молоді 1 з пропо1
зицією зустрітися там1то й там1то, "на шашли1
ках". Ті, хто просто викинув сумнівну корес1
понденцію, 1 живі й здорові. Оксана вийшла
тоді з двору. Поруч, за сотню метрів, лісосмуга,
колія, річечка. Вийшла 1 і зникла. Знайшли її
третього дня. Ще з двору не винесли труну, а
батькам знову було підкинуто листа, чомусь у
пляшці. Потім ще й ще. Невідомі вимагали сто
тисяч доларів. У ті чорні дні батьки, вбиті го1
рем, просто рвали ті папірці.

А деякі аркуші, що все1таки залишилися, да1
ли змогу експертам1криміналістам стверджува1
ти, що тексти анонімних документів, знайдених
на місці пошкодження залізничної колії, і тих,
що передували вбивству, а також зразки листів,
котрі надсилалися на адресу сім'ї Б. після вбив1
ства їхньої доньки, виконані однією особою. Під
час розслідування кримінальної справи
досліджено почерки 1500 осіб…

А невідомі й далі вправлялися в епістолярно1
му жанрі. На жаль, тексти листів неможливо
сприймати так, як вони писалися, 1 тобто без
емоцій. Ось звернення до колишнього товари1
ша Оксани: "Вася ты должен в своем селе унич1
тожить семью Б., которые жывут около желез1
ной дороги… Иначе тебе это дорого обойдется.
Уничтожить ты должен их таким способом: не
очень далеко от ихнего дома проходит высоко1
вольтная линия 1 трехфазный ток. Береш длин1
ный электрический провод и подключаеш его
сначала одним концом к железному забору Б. а
другой конец провода подключаеш к любой фа1
зе линии. За это ты получиш 20 тысяч долларов
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США. Говоря по правде мы еще долларов не
имеем, но мы их скоро получим от правительст1
ва Дрогобычского району…"

Аноніми затіяли з правоохоронцями трива1
лу заплутану гру, в якій перемішалися вижимки
з баченого в бойовиках і детективах, юнацька
соціальна наївність і агресивна зухвалість. Вони
плутали слова "інструкція" та "конструкція",
але кмітливо виготовили спеціальний пристрій,
який давав змогу забрати контейнер із валютою
особою, що їхатиме поїздом, 1 на ходу. Вони
підписували листи жирними літерами "від
мафії" та надсилали їх у старих поштових кон1
вертах іще радянських часів.

Міліцейська машина, про яку вже згадувало1
ся, чатувала на зазначеному місці даремно. На1
ступного разу аноніми хотіли побачити на мос1
ту "мента" у формі з валізою в руках. Міліціонер
у призначений час там був, із "дипломатом"1та1
ки. Зустріч не відбулася. Зловмисники мирно
підгортали картоплю на городі.

Листування велося через сім'ю Б., яка була
вже на межі нервового зриву. Б. до того ж готу1
валася до народження дитини. І хоч би як пра1
воохоронці оберігали її від зайвої інформації,
вона почувалася, наче в липкому бридкому па1
вутинні. Село чекало розвитку подій. Жінка не
витримала й звернулася до Президента Ук1
раїни. Звернулася по1жіночому, не дотримую1
чись процедури листування з державними осо1
бами. Вона просто пробилася до Президента,
який відпочивав тоді у Трускавці, і передала ци1
дулку. "Ви ризикували", 1 сухо повідомили їй
охоронці, яких вона зненацька розштовхала.
Але справу було взято під особливий контроль.

Потім від невідомих надійшла "команда" ви1
ходити на міст із валізкою студентові Мар'яну.
Він, чесно зізнається, боявся. Мостом шугають
одна за одною іномарки, сто тисяч доларів у ру1
ках… Це був, без перебільшення, мужній вчинок
1 простояти на видноті від 61ї до 91ї вечора. І
знову ніхто не підійшов.

І ось нова вказівка 1 гроші вимагачам мають
передати все1таки на мосту, в салоні "іномар1
ки", а за кермом 1 ось це й було головним пунк1
том хитрого плану "вовкулаків" 1 мав сидіти вже
один із братів, начебто теж, як і в попередніх
випадках, стороння людина. На той час в СБУ
вже мали чіткі відбитки пальців, залишені на
черговій кореспонденції. Віднайдено було
учнівську контрольну з креслення зі зразком
"друкованого" почерку…

Близнюки справді, заплутуючи сліди, споді1
валися отримати гроші. Хоч скільки1небудь.
Підкинули навіть листа "від чуйної людини",
яка обіцяла видати імена злочинців "лише" за
п'ять тисяч доларів. Це була мінімальна сума,
далі на "поступки" йти не можна, бо збиралися
купувати собі "мерседес". Взагалі на цих "мерсе1
десах", здається, зациклилися. І під час задума1
ної ними блюзнірської вистави хотіли сидіти
тільки в іномарці 1 торгувалися про це з право1
охоронцями, які підігравали їм, проте могли за1
пропонувати лише "жигульку". Брати вимагали
залишити їм машину як винагороду за участь у
"операції", про що для них довелося виписати
офіційний папір. Гралися… Мати нічого не зна1
ла. Звичайна, роботяща сім'я. Господарство 1 від
зорі до зорі. Дві високі хати мали згодом стати
новими родинними гніздечками 1 для синів. На
зустріч із "вимагачами", як почула від правоохо1
ронців про це, не пускала 1 небезпечно. Сини
переконували, що ловити бандитів 1 справа
честі справжніх чоловіків. Та ще й на машині
можна проїхати. Потім, коли анонімів викрили,
над мамою з татом 1 як небо розломилося. Чи
втримаються в селі?..

Міліція і СБУ ретельно контролювали стано1
вище в Болехівцях. Було порушено три
кримінальні справи стосовно п'яти мешканців
цього села, які скоїли інші злочини. Зі слів
братів, вони вже відчували, що ними зацікави1
лися, і збиралися "залягти на дно". Хоча, хто
знає, що могли вчинити наостанок загнані в ку1
ток перевертні.

Оперативно1слідча група з санкції прокуро1
ра затримала близнюків. Під час обшуків знай1
шли конверти, спеціально виготовлений інстру1
мент, яким зловмисники псували стики рейок,
інші речові докази. Підозрювані без зайвих
емоцій зізналися у скоєному. За кілька днів
юнаки холоднокровно давали свідчення слід1
чим, як вони два роки тому, ще сімнадцяти1
річними, убивали ось тут однокласницю, ось тут
мили руки, потім удома повечеряли, а тоді ось
тут у річці "притопили" тіло...
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Хто з "крутих" підприєм1
ців відмовиться стати власни1
ком новенького "мерседеса"?
Тим паче, коли є можливість
купити престижне авто за
ціною, майже на чверть ниж1
чою від ринкової. Працівники
правоохоронних органів пе1
реконалися в тому, що грома1
дян, охочих придбати дешеву
(за рахунок ухилення від сплати податків) іно1
марку в Україні, 1 хоч греблю гати.

Аналізуючи статистичні дані щодо авто1
мобільного потоку, який перетинає українсько1
словацький кордон, оперпрацівники УСБУ в
Закарпатській області звернули увагу на таку
деталь. Протягом кількох місяців в Україну
в'їхали сотні новеньких легковиків престижних
і дорогих марок (кожна машина коштує не
менш як 40 тисяч доларів США), зареєстрова1
них виключно на жителів Рівненської області.
До Рівного надіслали відповідні запити і з'ясува1
лося, що всі ці люди стали власниками седанів і
джипів за рішеннями суду. Коли ж оперативни1
ки спробували "знайти кінці", хто й де платив за
розмитнення автомобілів, виявилося, що цих
документів ні в кого немає.

У грудні 1999 року на КПП "Ужгород"
працівники СБУ і Карпатської регіональної
митниці затримали джип "тойота" з рівненсь1
кими номерами, за кермом якого сидів житель
Луцька. Він показав техпаспорт, довіреність на
керування автомобілем і пояснив, що на про1
хання знайомого переганяє джип додому після
ремонту машини у Словаччині. Документи були
начебто в порядку, але… надто вже новеньким
на вигляд був той джип, щоб його ремонтувати.
Коли правоохоронці оглянули салон, сумніви
розвіялися: спідометр показував, що автомобіль
пробіг лише… 14 км. Саме на цій відстані від
кордону міститься митний склад "Avto1motor
BH", на якому було куплено "тойоту".

Водія негайно затримали. За тиждень опера1
тивної1розшукової діяльності співробітники СБ
України розкрили таку аферу, від якої навіть
досвідчені правоохоронці схопилися за голову.
Як же охочі придбати за кордоном авто уника1
ли процедури розмитнення? Приміром, виби1
рав чоловік у словацькому автосалоні потрібну
машину. Потім просив власника потримати її
кілька днів, "поки надійдуть гроші", а сам над1
силав дані про номери кузова й двигуна своїм

спільникам у Рівне. Ті складали
фіктивну боргову угоду: один
писав розписку, що винен
партнерові певну суму грошей,
а той подавав позов до суду про
стягнення боргу. Оскільки
боржник не мав грошей, він як
компенсацію пропонував кре1
диторові автомобіль (його па1
раметри, передані зі Словаччи1

ни, вказувалися в поданих до суду документах).
Сторони укладали відповідну угоду, і суд ухва1
лював рішення 1 передати машину кредиторові
та зареєструвати на його ім'я в ДАІ. Цікаво, що
сума боргу, яка фігурувала в документах, часто в
десятки разів була меншою від вартості авто1
мобіля. У випадку з "тойотою" (52 тисячі до1
ларів США плюс 15 тисяч розмитнення) вона
становила лише… шість тисяч гривень.

Найцікавіше у схемі те, що на момент
реєстрації автомобіль не тільки не перебував на
території України, але й навіть не був куплений
у Словаччині. Лише після офіційної реєстрації
машини на рахунок словацького автосалону
покупець переказував гроші. Відтак власник
іномарки підшуковував "гінця", вручав йому
довіреність на керування машиною, усі
потрібні документи, номери й відправляв за
покупкою. А той, отримавши в Словаччині
автомобіль, переганяв його в Україну. На
кордоні він подавав словацьким митникам
справжні документи, згідно з якими машина
ввозилася в Україну в режимі "експорт".
Потрапивши на нейтральну територію, водій
чіпляв на автомобіль рівненські номери.
Українським митникам, зрозуміло, показував
фальшиві документи 1 техпаспорт і декларацію,
згідно з якими іномарка в'їжджала в Україну в
режимі "зворотний ввіз". А це означало, що
вона вже розмитнена.

Завдяки хитромудрій схемі ділок міг
уникнути сплати кругленької суми 1 до 15 тисяч
доларів США. Коли співробітники СБУ поїхали
на Рівненщину, з'ясувалося, що тамтешні
аферисти поставили машинний "бізнес" мало не
на конвеєр. Дійшло до того, що вони самі
друкували рішення суду... Виявилося, приміром,
що майже сотня новеньких іномарок була
зареєстрована на 201річного бомжа, якого так і
не вдалося знайти. Проаналізувавши документи,
співробітники СБУ з'ясували, що протягом 1,5
року за цією схемою в Україну ввезено понад
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1000 іномарок на десятки мільйонів доларів
США. Сума митних платежів, що не надійшли в
бюджет, перевищила 15 млн. доларів.

Коли матеріали кримінальних справ дійшли
до Києва, рішення кількох райсудів Рівненської
області, що розглядали фіктивні боргові угоди,
скасував обласний суд. Конфісковано 16 іно1
марок, ввезених в Україну незаконно. Влас1
никам інших автомобілів, можна сказати,
пощастило. Оскільки вони виявилися третіми
або четвертими покупцями і придбали машини
законним шляхом, суд у конфіскації відмовив.

Звичайно, було б наївно сподіватися, що з
розкриттям "рівненської афери" потік контра1
бандних машин в Україну припиниться. Є інші
незаконні способи легалізації іномарок. Свого
часу популярним був так званий агрегатний
спосіб. Куплену на Заході машину розбирали і
ввозили на територію України частинами
(митні збори за окремі агрегати нижчі, ніж за
цілий автомобіль). Крім цього, аферисти
реєстрували машини на громадян інших країн
СНД, котрі за підробними документами
"в'їжджали в Україну на постійне проживання"
(ця категорія осіб звільняється від розмитнення
автомобілів). У 2000 році за матеріалами УСБУ
в Закарпатській області порушено до десятка
кримінальних справ по Чопській митниці, через
котру ввозились престижні іномарки, в
документах яких значився фальсифікований
тип кузова.

Поки в Україні є попит на іномарки, вини1
катимуть і нові схеми контрабанди. Але на
рівненській афері, яка давала змогу ухилятися

від багатомільйонних відрахувань у бюджет, 1
поставлено крапку. У січні 2001 року набув чин1
ності Закон "Про внесення змін у деякі дер1
жавні акти України щодо регулювання ринку
автомобілів". Згідно з цим документом, продаж
машин, ввезених в Україну і конфіскованих, у
тому числі в рахунок погашення боргу за
цивільно1правовими угодами, здійснюється ли1
ше з нарахуванням усіх податків і зборів, котрі
виплачують імпортери автомобілів. Звичайно,
якщо ці податки і збори не були виплачені
раніше. Однією з підстав для внесення в закон
цих змін стало викриття "рівненської афери".

Н А  С Т О Р О Ж І  Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  Д Е Р Ж А В И .  1 0  Р О К І В  С Л У Ж Б І  Б Е З П Е К И  У К Р А Ї Н И



ЧАСТИНА ПЕРША
Кримінальний музей
Оксани Курченко

Вступ, який начебто
зовсім не стосується
справи

Якось уранці, коли
я прямував на роботу,
неподалік станції метро мене зупинив хлопчина
років 15116. У драних джинсах і мовби пожо1
ваній курточці, з таким же зім'ятим обличчям і
синюватими тінями під очима, він, незважаючи
на юність, справляв враження уже досить
досвідченого пияка.

1 Батьку, 1 звернувся він до мене, 1 купіть се1
режки. І, розгорнувши кулак, простягнув мені
правицю. На долоні лежала пара напрочуд гар1
них золотих сережок із якимись фіолетовими
камінчиками.

1 Візьміть, батьку, 1 настійливо повторив
хлопчина. 1 Недорого віддам. За двадцятку лише.
Гроші терміново потрібні.

1 На похмілля? 1 прямо запитав я, помітив1
ши, як злегка тремтять його пальці.

1 Ну, припустімо, 1 навіть із деяким викли1
ком відказав він.

1 А сережки, либонь, материні? 1 майже
впевнено припустив я, оскільки на грабіжника
цей хирлявий хлопчисько явно не скидався.

1 Ну то й що? 1 з іще більшим викликом у го1
лосі мовив він. 1 А чого вона троячку1п'ятірку
дати шкодує?.. Ну, візьміть, батьку! 1 ледь не бла1
гально додав він.

Не знаю, чи правильно я вчинив з педа1
гогічного погляду 1 швидше за все, неправильно,
1 проте я дістав із кишені п'ятірку і дав йому.

1 Послухай, хлопче, 1 сказав на прощання, 1
цього тобі більш ніж досить. А сережки… Відне1
си додому, будь людиною…

Хлопчина вражено втупився в мене, потім
судорожно запхнув сережки до кишені джинсів
і рвонув за ріг, раз чи два озирнувшись: чи не
збираюсь я забрати у нього гроші…

Ні, я не збирався. Мені просто дуже стало
шкода його матір…

Дивовижна фортуна
У травні 1997 року в одній з квартир пре1

стижного будинку в центральному районі
Києва 1 на перехресті Пушкінської та
Прорізної 1 оселилася нова мешканка з донь1

кою, якій минув го1
док. У чудово опоряд1
женій двокімнатній
квартирі молоду й
гарну жінку оточували
такі ж чудові твори
мистецтва. Переваж1
но це були полотна су1
часних майстрів, які

прикрасили б експозицію найвибагливішого
колекціонера. І не один з таких колекціонерів
по1доброму 1 як кажуть, білою заздрістю 1 поза1
здрив би господині затишної квартири, що мала
з таким смаком підібрані речі.

Правда, ті ж колекціонери неабияк здивува1
лися б, почувши від молодої та гарної 1 як почу1
ли за деякий час інші люди, 1 що до придбання
цих чарівних картин вона особисто не причет1
на. І що всі вони, як і багато інших, що зберіга1
лися не в такій престижній квартирі в Дарниці,
належать не їй, а її донечці, яка щойно ледь на1
вчилася дибати. Їй же 1 271річній Оксані Кур1
ченко 1 належить тільки квартира на Пушкін1
ській. Та ще автомобіль 1 "УАЗ13741".

Либонь, ще більше здивувалися б знавці об1
разотворчого мистецтва 1 як дивувалися згодом
інші люди, 1 якби довідалися, що лише шість
років тому Оксана Курченко була студенткою
факультету бухгалтерського обліку Київського
торговельно1економічного інституту, закінчив1
ши який, кілька місяців працювала в залізнич1
ному відділі робітничого постачання на Черка1
щині, а відтак 1992 року подалася до столиці й
тоді ж припинила, сказати б, офіційну трудову
діяльність.

Яким робом скромна сільська дівчина родом
з Кіровоградщини прилучилася до високого ми1
стецтва, в принципі, залишається загадкою. До1
стеменно відомо лише, що, прилучившись, вона
зробила це високе мистецтво предметом не1
офіційної трудової діяльності. Одним із резуль1
татів мистецтвознавчих зусиль дипломованого
бухгалтера стала, до слова, й затишна оселя на
престижній Пушкінській вулиці в Києві. Квар1
тиру вона придбала в громадянина Італії Ренато
Дагостино, про що свідчить офіційний договір
купівлі1продажу. Придбала за… Втім, ось що з
цього приводу сказала за кілька місяців сама
Оксана Курченко:

1 Квартира мною була придбана у Ренато Да1
гостино за 170 гривень, тобто за ту суму, за яку
він побажав мені продати…
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Що ж, побажав 1 то й побажав. Врешті, ба1
жання того, хто продає, і того, хто купує, 1 це
їхня особиста справа. І дивна, відверто кажучи,
оборудка, звичайно ж, не стала б одним з
об'єктів уваги старшого слідчого в особливо
важливих справах Слідчого управління Служби
безпеки України Володимира Пархомчука, як1
би СБУ не мала однієї істотної інформації. А во1
на 1 ця інформація 1 свідчила, що в Україні діє
злочинна група, до складу якої входять також
іноземні громадяни, в тому числі досить високо1
поставлені, котра незаконно добуває та виво1
зить за межі України цінності, що є національ1
ним, загальнонародним надбанням.

Метаморфоза з відлигою
В один з останніх днів серпня 1997 року Ок1

сана Курченко "разом із особою, яка її супрово1
джувала" (за її висловом), прибула до міжнарод1
ного аеропорту "Бориспіль". Почувалася
спокійно і впевнено. Закордонний паспорт був
у порядку. На вивезення вантажу 1 15 картин
різних художників 1 у сумочці лежав офіційний
дозвіл Головного управління культури Київської
міськдержадміністрації. Літак компанії "Ав1
стрійські авіалінії" мав з комфортом доставити
її до Відня, а звідти 1 в Італію. Усе легко й просто.
У кінцевому пункті на неї чекали друзі…

У Борисполі її також чекали. Ввічлива жінка
у формі митного інспектора уважно вивчила
щойно заповнену Курченко декларацію, доку1
мент на право вивезення художніх робіт, їхній
перелік та фотографії, відтак оглянула й самі
картини. Після цього, порадившись із колегою,
запросила Оксану до кімнати огляду.

1 Ось тут у вас неув'язочка виходить, 1 сказа1
ла митний інспектор, викладаючи перед нею на
столі перелік картин і їхні фотографії. 1
Дивіться, у вас зазначено: Микола Глущенко,

"Зима", 1947 рік, розмір 59,5 на 67 сантиметрів.
Так?

1 Абсолютно правильно, 1 спокійно відповіла
Курченко. 1 Те ж саме зазначено й у дозволі.

1 Так1то воно так, 1 розважливо сказав коле1
га1митник. 1 Але сама картина, 1 він узяв до рук
полотно. 1 Це вона?

1 Вона, 1 хитнула головою Оксана, прикусив1
ши губу.

Митник поклав картину на стіл.
1 А тут чітко сказано, 1 жінка1інспектор ледь

торкнулася рукою полотна, 1 Микола Глущенко,
"Абрамцево. Відлига", 1941 рік, 59 на 79 санти1
метрів. Чим поясните, Оксано Анатоліївно, цю
невідповідність?

1 Яка невідповідність? 1 знизала плечима
Курченко. 1 Ось же й під фотографією написано:
"Зима"! "Зи1ма"! 1 настійливо повторила вона. 1 І
в переліку сказано: "Зима"! Отже, "Зима" і є, а
не якась там "Відлига"! Та й за сюжетом зима.
Сніг бачите?

Митник посміхнувся.
1 Як там у Пруткова? Якщо на клітці з тиг1

ром побачиш напис "Слон", 1 не вір очам своїм.
Так, здається?

1 З огляду на явну невідповідність назви, року
написання й розміру, вказаних на картині, і да1
них, що містяться у ваших документах, 1 підсу1
мувала митний інспектор, 1 цю картину вивози1
ти не дозволяємо, затримуємо й вилучаємо у
вас, про що буде складено відповідний акт.

1 Але я... я летіти можу? 1 після паузи запита1
ла Оксана.

1 Так, звісно, 1 відповіла жінка1інспектор…
Картина видатного українського художника

Миколи Глущенка "Абрамцево. Відлига", за
кваліфікованим висновком експертів, є історич1
ною та культурною цінністю. Згідно з чинним
законодавством, вона не підлягає вивезенню за
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межі України. Порушено кримінальну справу
за ознаками замаху на контрабанду історичних
та культурних цінностей, яку розслідувало
Слідче управління СБУ.

"Мисливці" та "піна"
У всі часи люди обмінювалися мистецькими

витворами. Це нормально й не може викликати
жодних заперечень, як і продаж за кордон та
купівля за кордоном картин, книжок, скульп1
тур, виробів декоративно1прикладного призна1
чення. Зрештою, це сприяє взаємозбагаченню
культур, духовному зближенню народів, та
взаєморозумінню. І кожен народ, кожна держа1
ва заінтересовані, щоб їхню культуру, їхнє мис1
тецтво знали у великому світі, і щоб на вічному
ринку вічних цінностей, якими є твори
майстрів пензля та різця, найкращі роботи
синів і дочок саме їхнього народу було представ1
лено найбільш гідно.

З одним дуже істотним застереженням.
Найкращі, найталановитіші, найгеніальніші
твори, які відбивають глибинну сутність народу
і є його честю та гордістю, його національним
надбанням, ніколи не можуть залишати свою
землю. Хіба що під час організації коротко1
термінових виставок за кордоном, та й то 1 за
умови найретельнішої охорони.

Але, як відомо, немає правил без винятків. І в
справі збереження раритетів 1 рідкісних та
цінних творів мистецтва 1 ці винятки мають
вельми кримінальний характер. Особливо це
стосується щойно утворених незалежних дер1
жав. Воно й не дивно: процес становлення, роз1
витку та стабілізації державності неодмінно
пов'язаний із труднощами й ускладненнями
зростання, на гребені яких піною спливає всіля1
ка нечисть, що жадає наживи та багатства і зне1
важає і честь нації, і її гордість, і її надбання. Ось

саме цією "піною" й користуються мисливці за
раритетами, які оплачують загалом вельми де1
шево її послуги й наживають на контрабанді та
перепродажу творів мистецтва величезні багат1
ства. Саме з таким випадком і мала справу
слідча група Служби безпеки України, очолюва1
на Володимиром Пархомчуком.

Після повернення Оксани Курченко з
італійського вояжу (а не повернутися вона не
могла 1 тут залишалася її маленька донечка), в
орендованій однокімнатній квартирі на вулиці
Челябінській у Дарниці було виявлено
справжній склад творів образотворчого мис1
тецтва, іконопису й літератури 1 понад 400
предметів!

Я бачив ці речі, котрі можуть скласти
оригінальну й багату експозицію цілого музею.
Картини ХІХ1ХХ століть Коровіна, Маковського,
Труша, Мурашка, Глущенка, Шовкуненка,
Шишка, Бокшая, Безуглого, Лопухова, Божія,
Цвєткової, Кашая та багатьох інших визначних
майстрів, ікони ХVII1XIX століть, рідкісні
фоліанти… Як визначило слідство, серед них бу1
ли й твори, які раніше належали Дирекції фон1
ду виставок Спілки художників України, музею
кіностудії імені Довженка та іншим музеям
країни.

Що й казати: іноземні "друзі" Оксани Кур1
ченко (нині, ясна річ, вони тихо1мирно перебу1
вають у себе вдома), з якими вона добувала ці
речі 1 зокрема, й уже згадуваний італієць Ренато
Дагостино, котрий забезпечив її квартирою за
170 гривень, 1 неабияк розуміються на мис1
тецтві. І вміють належно оцінити будь1який твір.

До речі, про ціни. Згідно з висновками екс1
пертів (а в цій справі проведено чимало експер1
тиз 1 від почеркознавчих до мистецтвознавчих),
вартість вилучених картин, ікон та книг стано1
вить майже півмільйона гривень. Начебто й не1
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мало, чи не так? Але насправді вона незрівнянно
вища. Це в нас, в Україні, як і в інших державах
колишнього Союзу, офіційні розцінки визнача1
ються, зважаючи, так би мовити, на нашу
бідність 1 із купівельної спроможності серед1
ньої людини, навіть, наприклад, нашого фаната1
колекціонера. За кордоном же, особливо у
країнах з високим рівнем життя 1 а таких нині
багато 1 твори мистецтва коштують на порядок
чи кілька порядків більше.

І якщо, скажімо, ікону "Успіння Пресвятої
Богородиці" з дарницького "складу" Оксани
Курченко (дошка, олія, темпера, розмір 116,8
на 77,8 см) у нас оцінено в 5000 гривень, то за
кордоном, цілком імовірно, на якомусь
аукціоні вона могла б піти й за 100 000 амери1
канських доларів. Або картина Глущенка "Ук1
раїнський мотив" з того ж "складу". Оцінка 1
2500 гривень. Ну а "там"? Не сумнівайтеся, 101
20 тисяч доларів, а можливо, й більше. Отож, як
бачимо, є заради чого ризикувати, вдаватися до
різноманітних конспіративних хитрощів, аби
вивезти ту чи ту річ за межі України.

Приміром, картина того ж Миколи Глущен1
ка "Абрамцево. Відлига" 1941 року (доречно за1
уважити, що його творів 301401х у нашій країні
й без того лишилося ледь1ледь). Її вивезення до
Італії готувалося вельми хитромудро. Оксана
Курченко звернулася до Головного управління
культури столичної міськдержадміністрації з
проханням дозволити їй вивезти 15 живопис1
них полотен, котрі не є історичними та культур1
ними пам'ятками. Як і належить, вона надала
для огляду експертам главку й самі ці полотна.
Але замість картини Глущенка "Абрамцево.
Відлига" продемонструвала зовсім іншу 1 зі схо1
жим сюжетом, назвавши її "Зима". На чорно1
білій же фотографії, доданій до переліку творів,
які мали вивозитися, було зображено саме
"Відлигу", одначе теж названу "Зимою". Теоре1
тично обман міг пройти, на що й розраховували
організатори контрабанди. На щастя, нічого їм
не зійшло з рук. На будь1яку хитромудрість є
розум та вміння інших людей…

Що їх зупинить
Під час слідства Оксана Курченко всіляко ви1

кручувалась та виверталася. Добалакалася до то1
го, що велика частина картин 1 це власність її
доньки, якій на той час минуло півтора року. І
вивозить вона живопис за кордон тому, що там
у неї незабаром буде житло, і вона 1 Оксана

Анатоліївна 1 бажає, щоб доньку в цьому по1
мешканні оточувало українське мистецтво.
Патріотично, нічого не скажеш. Але 1 не вельми
переконливо, як на мене.

Вироком Бориспільського міського суду 29
травня 1999 року Курченко О. А. засуджена до
трьох років позбавлення волі з конфіскацією
майна, яке їй особисто належало.

ЧАСТИНА ДРУГА
Усі крапки над "і"

Погляд у недалеке минуле
Вони безчинствували з 1992 року 1 кілька гро1

мадян України й Італії. Скажімо, 1995 року ор1
ганізували вивезення з Києва за кордон понад
1100 живописних полотен, частина яких стано1
вить історичну й культурну цінність, а отже, є
національним надбанням України. Верховодив у
цьому угрупованні синьйор Ренато Дагостино 1
людина, котра дуже непогано зналася на образо1
творчому й декоративно1прикладному мистецтві,
а водночас 1 і на контрабандному бізнесі. Він і йо1
го спільники добували цінні твори живопису, іко1
нопису, стародруки. Робили це легально, напівле1
гально, а то й нелегально, оскільки багато які з цих
скарбів, що їх вдалося перехопити працівникам
Служби безпеки, були викрадені з музеїв.

Початок кінця діяльності угруповання по1
кладено листопадового дня 1996 року 1 дня з не1
щасливим числом 13. На контрольно1пропуск1
ному митному пункті "Тиса" в Чопі було затри1
мано автофургон "фіат1івеко", що належав
київській фірмі "Сан1Ремо Стайл Італія" (у цю
фірму, що торгувала будматеріалами, був вхо1
жий і її ж використав з негідною метою синьй1
ор Ренато). Усередині ваговоз був обшитий де1
рево1стружковими плитами, оббитими оцинко1
ваним металом.
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Оглядаючи вантаж 1 жіночі сумки, яких у ве1
личезному автомобілі було всього лише кілька
десятків, 1 пильне око митника помітило начеб1
то недокручені болти на цих плитах у передній
частині фургона. Болти справді були нещільно
пригвинчені, а під плитами 1 місткий тайник.
Його відчинили. Перед очима митників постало
мистецьке багатство: 11 старовинних ікон, 29
живописних полотен великих майстрів ХХ
століття, найцінніші й рідкісні ескізи оперних
декорацій початку того ж століття, унікальна
колекція марок…

За фактом контрабанди порушено криміна1
льну справу, яку розслідували органи СБУ. З
прикордонного Чопа сліди злочину повели на1
зад 1 до Києва. Синьйор Ренато, дізнавшись про
фіаско, зрозуміло, не став чекати зустрічі з ка1
зенними людьми й хутко подався до теплих бе1
регів Середземномор'я. Але в українській сто1
лиці залишилася його найближча сподвижниця
й подруга Оксана Курченко.

Тайниковий спец
А тим часом тривали розшукові заходи,

пов'язані з виявленою в Чопі контрабандою ве1
ликої партії, як з'ясували експерти, історичних і
культурних цінностей України. Розшук привів
до якогось Ігоря Лютих 1 киянина, 38 років, лю1
дини з незакінченою вищою технічною
освітою, без певних занять. З'ясувалося, що од1
нокімнатна квартира в будинку на вулиці Че1
лябінській, у якій Ренато Дагостино й Оксана
Курченко зберігали підготовлені до вивезення
за кордон предмети мистецтва, належить йому.
Сам же він жив із сім'єю в сусідній дво1
кімнатній квартирі. 

З одного боку, людина здає у піднаймання
свою житлову площу й, цілком імовірно, може
не відати, які справи прокручують там його, так

би мовити, квартиранти. А з другого... Ретельна
перевірка показала, що Ігор Лютих давно й
тісно пов'язаний і з Дагостино, і з Курченко. І до
підготовки рейсу в Італію автофургона "фіат1
івеко" має безпосередню причетність.

Це він, Ігор Лютих, на прохання синьйора
Ренато на початку листопада 1996 року
"відігнав" ваговоз фірми "Сан1Ремо Стайл
Італія" в автокооператив, де працювали його
добрі знайомі, і там за три дні особисто обшив
зсередини фургон плитами й оббив цинком, а
головне (для цього, власне, все й затівалося) 1 об1
ладнав у його передній частині тайник. І він же,
Ігор Лютих, 9 листопада власноручно заванта1
жив тайник іконами, картинами й іншими ре1
чами, що їх дав його італійський бос.

Він же, Ігор Лютих, провівши автофургон у
далеку дорогу, із почуттям виконаного обов'яз1
ку подумав про те, що не далекий уже той час,
коли синьйор Ренато гідно віддячить йому за
послуги: влаштує, як було домовлено, його си1
нові навчання за кордоном, а отже, забезпечить
нащадкові цілком пристойне майбутнє. Та ба!

Після виконання численних оперативно1
слідчих дій, скрупульозних перевірок фактів Іго1
ря Лютих 30 квітня 1999 року затримали
працівники СБУ й невдовзі етапували до Ужго1
рода 1 місця виявлення контрабанди. Там же
його й судили 1 як співучасника і пособника у
злочині. Враховуючи першу судимість і розка1
яння обвинуваченого, Ужгородський районний
суд 17 грудня 1999 року ухвалив Лютих вирок 1
1,5 року позбавлення волі в колонії посиленого
режиму.

Матеріали стосовно громадянина Італії Рена1
то Дагостино виділено в окреме провадження.

…Чим закінчити цю розповідь? Апеляцією до
совісті безсовісних людей? Закликами не втра1
чати честі до тих, хто давно її втратив? Зверну1
тися до громадянської і національної гідності
тих, хто навіть не розуміє, що це таке?

Ні. Немає сенсу апелювати, закликати й звер1
татися. Цих людей може зупинити лише закон.

А от застерегти інших 1 слабких духом і ду1
шею, 1 мабуть, варто.

Адже обкрадати батьківщину 1 хай зовні й
респектабельно 1 це те ж саме, що обкрадати
рідну матір, 1 з чого, власне, я й почав цю
оповідь…
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Пам'ятаєте сюжет
чудового фільму за
участю відомого акто1
ра Борислава Бронду1
кова "Так на так не
випадає"? Такі собі
"джентльмени удачі" у
старому будинку ви1
падково знайшли
скарб. Від нежданого1
негаданого багатства, що звалилось на них, у го1
ловах щасливчиків запаморочилося. Кожен із
власників золотих зливків почав шукати шляхи,
як перетворити свою частину скарбу на гроші.
Далі все було справді, як у кіно, а врешті1решт
усі вони, як то кажуть, спіймали облизня.

Не хочеться думати, що саме фінал цього
фільму згадав слюсар1сантехнік одного з житло1
во1експлуатаційних управлінь Києва, коли 1992
року під час ремонту санвузла у старому1преста1
рому (вибачте за деталі) туалеті загального ко1
ристування раптом натрапив на предмет, що не
зовсім пасував інтер'єрові. Робітник звернув
увагу на коротку, запаяну з одного кінця, а з
другого 1 закручену кришкою трубку, що нага1
дувала пенал. Як "спеціаліст" він не міг не роз1
крутити знахідку. Можете уявити здивування
слюсаря, коли на брудну підлогу посипалися…
золоті монети!

Як людина чесна, додатково порадившись
удома з дружиною, володар скарбу вирішив не
випробовувати долю. Він прийшов до прий1
мальні Служби безпеки України і заявив, що

хоче віддати знайде1
ний скарб державі, не
вимагаючи за нього
жодної грошової ком1
пенсації.

Небагато часу зна1
добилося спеціаліс1
там, щоб визначити: у
поржавілій трубці, що
пролежала в каналі1

зації не одне десятиліття, сховано 95 золотих
монет 9001ї проби царського карбування кінця
ХІХ 1 початку ХХ століть. І хоч ці монети знавці1
юристи ква1ліфікували як знахідку, а не скарб
(о, закони!), за яку компенсації не передбачено
(та сантехник і не вимагав винагороди), йому
все ж сплатив п'ять тисяч карбованців
Національний музей історії України. Саме туди
працівники СБУ передали знахідку (раніше
такі речі відправляли в державне сховище
цінностей).

Монети стали експонатами музейної вистав1
ки "З історії грошового обігу в Україні". Зреш1
тою, чимало цінних знахідок потрапляють до
музеїв, і там ними може помилуватися будь1хто.
Проте далеко не кожен виявляє громадянську
свідомість і готовий віднести випадково знайде1
ний скарб у правоохоронні органи. Як це стало1
ся, приміром, 1996 року на Сумщині, де вияви1
ли широко відомий монетно1речовий Лебе1
динський скарб.

...Шестеро мужиків з Лебедина (до речі, у
трьох із них 1 вища освіта) копали могилу на
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кладовищі Мироносне. Але їм заважала стара
липа. Почали на півметровій глибині рубати її
коріння та… лопата різонула глиняний горщик,
розбила його, а звідти посипалися золоті й
срібні монети, прикраси, побутові речі…

Копачі швидко збагнули, як їм нечувано по1
щастило, і вирішили скарб привласнити, попе1
редньо, звісно ж, поділивши на шість рівних ча1
стин. Згодом, щоправда, уже під час слідства,
з'ясувалося, що ділив скарб духовний "родич"
Попандопула, керуючись принципом: "Це моє,
це знов моє, це також моє…" Дізнавшись про
таку "справедливість", подільники ледь не поби1
лися, але вчасно отямилися, скарб же їм тепер
не належав!

Але це було згодом. А того вечора мужики
поділили багатство склянками на шістьох і
поклялися про скарб мовчати. Не дай Боже,
десь "засвітити" бодай одну монетку. Таємниця
проіснувала рівно… добу. Син одного з щас1
ливців знайшов удома монетку й дав побавити1
ся товаришеві. Той приніс її до школи. Милував1
ся "іграшкою" на уроці, доки вчитель не
помітив, що учень думає не про історію. Забрав
у хлопчика монетку, здогадався віднести її до
хімічного кабінету, опустив у склянку з кисло1
тою… і очам не повірив. Заблищали п'ять карбо1
ванців початку ХХ століття з профілем імпера1
тора Миколи ІІ. 

Учитель негайно поставив до відома право1
охоронні органи. Інформація надійшла до
працівника Служби безпеки України. І треба
сказати 1 дуже вчасно, бо чутки про фантастич1

ну знахідку швидко дійшли й до кримінальних
кіл. Але випередити оперативників рекетирам
не вдалося 1 СБУ діяла бездоганно.

1 Годині о десятій вечора мені зателефонував
Михайло Безуглий з Лебедина, 1 розповів
тодішній начальник Управління СБ України в
Сумській області генерал1майор Мирослав Ва1
силина. 1 Уже сам прямий дзвінок опера1
тивника генералові вказував на те, що сталося
щось екстраординарне. А коли йдеться про зо1
лото… Я відразу направив до Лебедина опера1
тивно1слідчу групу.

Наступного дня по гарячих слідах удалося
встановити всіх учасників дільби скарбу й зібра1
ти більшу частину історичних цінностей. Перші
найважливіші рішення, швидкі, грамотні дії 1
заслуга насамперед старшого оперуповноваже1
ного Охтирського відділення УСБУ Михайла
Безуглого.

1 Чоловіка, чия дитина "засвітила" монету,
знайшли вже під вечір, 1 згадує тодішній началь1
ник слідвідділу УСБУ в Сумській області Мико1
ла Герасименко. 1 Він і не заперечував, що во1
лодіє частиною скарбу, але клявся, що сп'яну не
пам'ятає, де саме її заховав. Мовляв, шукайте.
Почали шукати на подвір'ї приватного будинку.
Один із співробітників випадково зачепив якусь
ганчірку, що висіла на паркані. А вона
задзвеніла! Так знайшли срібло. На золото та1
кож натрапили випадково. Виявляється, хазяїн
хаотично розкидав його на сіновалі! І ми не од1
ну годину, вибачте, навкарачки там лазили, шу1
кали золоті монети, хрестики… Загалом опе1
рацію з вилучення цінностей проводили без сну
й відпочинку дві доби. Тільки завдяки цьому
вдалося все зібрати. Хоча одного з копачів 1 того
самого, що "справедливо" ділив скарб, 1 "брали"
наші колеги аж у Львові. Якби не встигли, мож1
ливо, частина цінностей назавжди була б утра1
чена для України. 

До речі, один із щасливчиків наступного ж
дня обміняв три (!) золоті монети на… трилітро1
ву банку самогону. Добровільно видали (що1
правда, після переконливої бесіди з ними
працівників Служби безпеки України) срібні
ложки, золоті та срібні монети декілька лебе1
динців.

Як уже згадувалося, про скарб дізналися й
представники криміналітету. За добу після ви1
току інформації до Лебедина прибули дві групи
сумських рекетирів. Вони мали намір "попра1
цювати" з кожним володарем частини багатст1
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ва. Одного з них навіть, у найкращих своїх тра1
диціях, вивезли за місто… Проте "щасливчики"
розводили руками: мовляв, був у нас скарб, але
Служба безпеки забрала…

Переконавшись, що це щира правда, рекети1
ри вирішили піти іншим шляхом.

1 Заявіть слідчому, що ви начебто добро1
вільно здали цінності, й вимагайте свої "за1
конні" 25 відсотків", 1 навчали вони копачів. 1 А
нам, за роботу, потім відстібнете половину"…

Але цей номер не пройшов, оскільки про до1
бровільну видачу державним органам скарбу не
могло бути й мови.

Майже рік тривало попереднє слідство в цій
кримінальній справі. Нарешті Лебединський
районний суд Сумської області ухвалив вирок:
шістьох "скарбошукачів" покарати, але умовно,
а цінності 1 конфіскувати.

За свідченням фахівців, у другій половині
ХХ століття таких знахідок на території нашої
держави не було: Лебединський скарб 1 це
2131 ювелірний виріб, близько 1,5 кг золота,
майже 11 кг срібла (загальна вага знахідки 1
понад 12 кг). 

Вміст горщика, схоже, збирали на зламі
століть, коли під час Першої світової війни па1
перові гроші знецінювалися. "Найдавніша"
монета 1 1604 року карбування, "наймолодша"
1 1916. Поруч із монетами, а їх 1845 (з яких
139 золотих), у горщику лежали ювілейні ме1
далі, хрести… Були також прикраси роботи
відомих майстрів Санкт1Петербурга, Одеси,
Москви та Києва.

1 Знахідка будь1якого давнього скарбу 1
завжди явище в нашій історії, 1 зазначила, огля1
нувши цінності, провідний експерт Національ1
ного музею історії України Марія Степанівна
Стрілець. 1 У Лебединському скарбі вражають
масштаби зібраного, є рідкісні монети, дуже
цікаві побутові речі 1 ситко для проціджування
чаю, брошки, сережки. Для наукового аналізу та
об'єктивної оцінки знайденого дуже важлива
саме цілісність скарбу.

Україна стала багатшою, але з огляду на істо1
ричну й культурну значущість скарб 1
безцінний. І жодними тисячами чи мільйонами
гривень його не виміряєш. Про незвичайну
знахідку широко повідомляла преса. Не обми1
нули увагою майстри пера й одного з тих, хто
рятував Лебединський скарб: майор Михайло
Безуглий став лауреатом щомісячної жур1
налістської акції "За спасіння".
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Олега рідко поба1
чиш у костюмі з кра1
ваткою. А в однострої
з погонами капітана 1
і поготів. Його стиль
спортивний: "водолаз1
ка", джинси, кросівки.
Одяг офіцера спецпід1
розділу має бути на1
самперед зручним для
роботи, а вона у хлопців далеко не кабінетна.
Олег Архипов 1 старший оперуповноважений,
один з кращих працівників підрозділу боротьби
з корупцією та організованою злочинністю сто1
личного управління Служби безпеки України.

Жартома кажуть: "опера", як і вовка, ноги
годують. Щоденна праця 1 пошук, перевірка,
аналіз інформації, зустрічі з людьми. Середови1
ще, в якому доводиться працювати, специфічне
1 злочинці. Вихідні й свята 1 поняття умовне.
Ризик 1 конкретне. У будь1який час може
надійти команда: терміновий збір, виїзд на за1
вдання, де трапляються й небезпечні, і неперед1
бачувані ситуації.

Якось Олегові довелося входити в квартиру з
броньованими дверима через балкон на восьмо1
му поверсі, бо іншим шляхом "зайти в адресу"
було неможливо. Від сусідів (капітан 1 колишній
десантник, із висотою на "ти") обережно пе1
реліз через поручень, зазирнув крізь шибку в
квартиру й на мить... розгубився. У кімнаті був
не тільки хазяїн1здоровань, але й шкірив зуби
пес "бійцевої" породи і там же 1 бавилася ма1
ленька дитина. Команду "На підлогу! Лежати!"
хазяїн, може, й виконає під дулом пістолета, а
пес? Кинеться на чужого й тоді що 1 стріляти в
собаку? А раптом куля зрикошетить у дитину?

Капітан і його колеги зі спецпідрозділу, яким
керує полковник Володимир Рокитський, не раз
знешкоджували професійних злочинців, авто1
ритетів кримінального світу, звільняли заруч1
ників і вилучали бандитські арсенали. Це їхня
робота 1 справжня чоловіча справа, яку самі
офіцери спецпідрозділу вважають звичайними
службовими обов'язками.

Гранати не вибухнули
Світла "дев'ятка" 1 машина, як на те1

перішній час, нічим не примітна. Таких на
київських вулицях багато. На це, вочевидь, і роз1
раховували злочинці. Викравши автомобіль, во1
ни начепили фальшиві номери, а в салоні зали1

шили "стволи", грана1
ти, чорні маски... У
визначений час у ма1
шину мали сісти ті,
кому призначалася
зброя, і...

На декілька днів
спецпідрозділ, як то
кажуть, "забув" про
все на світі 1 шукали

викрадену машину. Оперативна інформація
надходила тривожна: одне з так званих етнічних
кримінальних угруповань планувало влаштува1
ти в столиці "війну" за сфери впливу. Важливо
було не допустити кровопролиття, жертвами
якого могли стати не лише самі бандити, а й ви1
падкові люди на вулиці.

"Дев'ятку" виявили напередодні вихідних у
Дніпровському районі Києва. До спецоперації,
мета якої 1 знешкодити злочинне формування,
долучилася міліція 1 Управління боротьби з ор1
ганізованою злочинністю. Спочатку авто ре1
тельно оглянули піротехніки 1 чи не замінова1
не? А вже потім із салону витягли важку спор1
тивну сумку, доверху напаковану вогнепаль1
ним "залізом". Трофеї оперативників 1 чотири
автомати Калашникова зі спорядженими ма1
газинами, пістолет1автомат Узі, тульські ре1
вольвери, ТТ китайського виробництва, бра1
унінг, вальтер, понад 200 набоїв, гранати Ф11 і
спеціальні маски з прорізами для очей.

...А ось інша ілюстрація оперативних буднів.
Спецназ Управління "А", озброєний автомата1
ми, на ходу "десантується" з мікроавтобуса. Лу1
нає команда, і двоє молодиків, не встигнувши
отямитися, вже, так би мовити, "вивчають
нерівності ґрунту".

1 А що трапилося? 1 запитання зівак, що
миттю обступили місце події, залишаються без
відповіді. Лише оперативники, яких у людно1
му місці не відрізниш від пересічних перехо1
жих, знають, що й до чого в цьому вуличному
"шоу". Затримання 1 лише фінал детективного
дійства. А до того була тривала й копітка робо1
та спецпідрозділу, який викрив контрабанд1
ний канал постачання в Україну зброї та
боєприпасів з "гарячих точок" сусідньої дер1
жави. З важкої сумки, яку хвилину тому ніс
один із затриманих, Олег обережно вийняв па1
кет із гранатами. Потім декілька кілограмових
шматків пластичної вибухівки, далі 1 детонато1
ри, запали...
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Таких епізодів у житті офіцера сотні. Сім
років, як сам він висловлюється, "перевиховує
негідників". Починав у столичній міліції 1 в Уп1
равлінні боротьби з організованою зло1
чинністю. Там набував досвіду, формувався як
професіонал. Дотепер глибоко вдячний колегам
із колишнього 61го відділу, з якого починався
УБОЗ Головного управління МВС України в
Києві, й особисто генералові міліції Миколі
Піддубному 1 за науку, за гарт, за школу.

Кияни й жителі інших регіонів України (про
це писали центральні газети) пам'ятають, напев1
но, гучну спецоперацію проти терористів, які за1
хопили заручника 1 працівника концерну "Пра1
векс". До руки жертви зловмисники пристібнули
начинений вибухівкою кейс і погрожували вибу1
хом, якщо не задовольнять їхні вимоги. Олег  1
тоді ще молодий офіцер міліції 1 безпосередньо
причетний і до цієї історії. Так склалося, що озб1
роєного гранатою зловмисника на прізвище Ма1
цюта, з яким оперативники вели важкі перегово1
ри, фізично затримувати довелося працівникові
спідрозділу столичного управління СБУ і йому,
Олегові (він грав роль спеціаліста1піротехніка).
Саме "піротехнікові" Мацюта мав віддати "ли1
монку", яку тримав на бойовому зводі 1 з висмик1
нутим кільцем. То був грудень 19931го. За під1
сумками вдало проведеної спільної операції чо1
тирьох її учасників 1 Бориса Іванова (нині, на
жаль, покійного), Миколу Піддубного, Олександ1
ра Калужського та Гарія Шевченка 1 нагородже1
но Почесною відзнакою Президента України.

Лицар без страху й докору?
Навесні 19991го теж визволяли заручників,

один з них 1 київський підприємець. У фаталь1
ний вечір молодий чоловік повертався додому
сам. Біля під'їзду багатоповерхівки невідомі
штовхнули його в машину, зав'язали очі й ку1

дись повезли. У чужій квартирі (як з'ясувалося,
в Борисполі під Києвом) з голови жертви зняли
пов'язку. Смагляві викрадачі1кавказці декілька
днів тримали бранця в невіданні, прикувавши
його наручниками до батареї опалення. Годува1
ли хлібом і водою. А тим часом із родичами ви1
краденого вели телефонні переговори про ва1
лютний викуп.

З вікон квартири, перетвореної на в'язницю,
добре проглядалися подвір'я і дорога. Група спец1
назу мала діяти блискавично: головне 1 зберегти
життя заручника. Автомобіль із тонованими
вікнами лише на мить пригальмував біля під'їзду
дев'ятиповерхівки й чотири тіні метнулися в бу1
динок. Безшумний підйом сходами, секунди го1
товності і 1 штурм. Умить "приватна в'язниця"
знову стала звичайною трикімнатною кварти1
рою. Перше бажання врятованого заручника
після пережитих стресів 1 запалити цигарку...

Наступного дня в теленовинах 1 сюжет про
успішну операцію столичних органів безпеки та
міліції (відеозапис зробили працівники прес1
центру Київського управління СБУ): серед
бійців, що в уніформі влітають до квартири,
впізнаю знайому постать "цивільного" у світлих
кросівках 1 Олег!

1 Тільки не треба писати з мене ікону, 1 по1
просив капітан. 1 Не треба "рыцаря без страха и
упрека". На мене, коли служив у міліції, зло1
чинці скаржилися прокуророві (це відомий
спосіб вибити "опера" з колії 1 "віддячити" за за1
тримання. 1 Авт.). Отож в особовій справі 1 не
лише накази про заохочення. Крім того, за улюб1
лену роботу доводиться розплачуватися в особи1
стому житті: донечку Оленку бачу рідко. І ще
маю шкідливу звичку 1 палю... Чи буває страшно?
Як будь1якій нормальній людині. Взагалі, на цій
роботі бути обережним 1 не завадить. Якось на
вулиці привітався незнайомець, з усього видно,
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"наш" клієнт. "Упізнаєте?" 1 запитує. Якщо чесно
1 не впізнав. Виявляється, ще 941го я його затри1
мував; тоді суд дав йому шість місяців умовно.
Мабуть, хоче поквитатися, подумалося. А він на1
впаки 1 подякував. "За те, 1 сказав, 1 що вчасно зу1
пинили тоді..." Тепер він працює на заводі.
Повірив у Бога, ходить до церкви. Випадок, зви1
чайно, нетиповий, але 1 факт.

...А тепер про день, коли капітан обов'язково
мав бути в костюмі з краваткою. Державні на1
городи вручають нечасто. І хоч кажуть 1 у житті
завжди є місце подвигові, не кожному, тим
більш у молоді роки, доля дарує мить визнання,
котру служивий люд жартома називає
"свердлінням дірочки в кітелі". Можна бути
професіоналом найвищого класу, бездоганно
прослужити чверть віку, за посадою "впадуть"
на погони три великі зірки й вийдеш, як то ка1
жуть, на заслужений відпочинок. Але... без особ1
ливого визнання заслуг.

Олег не любить пишномовних фраз. А в тому,
що за особисті заслуги в захисті державних інте1
ресів України, зразкове виконання службових
обов'язків і високий професіоналізм у березні
19991го його нагороджено медаллю "За військо1
ву службу Україні", "винними" вважає багатьох.
Співавтори успіху 1 колеги, товариші, які навчали
оперативної майстерності, друзі 1 ті, хто в тяжку
хвилину завжди готовий підставити плече.

...І ще одна приємна для капітана подія стала1
ся за кілька місяців. Після виходу в світ зарисов1
ки в газеті "Факты и комментарии" її редко1
легія визнала героя цієї публікації лауреатом
щомісячної журналістської акції "Герой нашого
часу". У присутності керівників столичного уп1
равління СБУ та спецпідрозділу пам'ятний дип1
лом і цінний подарунок 1 телевізор 1 вручив
працівникові Служби безпеки України голов1
ний редактор Олександр Швець.
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Січневого ранку 1996 року
жителі Артемівська на Донеч1
чині стали свідками незвичай1
ного в тутешніх краях видови1
ща. Рух центральною вулицею
перекрили спецназівці. Праців1
ники міліції, люди в цивільному
оточили квартал довкола
приміщення місцевого відді1
лення агропромбанку "Укра1
їна". У припаркованих непо1
далік легковиках чекали напо1
готові екіпіровані штурмовики.
Поруч карета "швидкої допо1
моги", дві пожежні машини. 

Ефір наповнювало харак1
терне шипіння рацій, звучали
короткі команди. Перехожим
радили не затримуватися по1
близу оточеного об'єкта. Але
брак інформації лише піді1
грівав інтерес і породжував
найрізноманітніші чутки. Го1
родяни скупчувалися, гомо1
ніли про "пограбування бан1
ку", про злодія, затриманого на
гарячому, про якісь навчання...
Правду 1 доволі невтішну 1 зна1
ли тільки правоохоронці. Для них ця операція
розпочалася ще суботнього вечора 21 січня. 

...Спочатку ніщо не віщувало лиха. Після но1
ворічних і різдвяних свят повернулися трудові
будні. На чергування в банку, як і зазвичай, за1
ступили два охоронці1міліціонери 1 291річний
сержант Губський і його напарник 241літній
старшина Джміль. 

З перших хвилин чергування старшина
помітив: напарник якийсь надто збуджений, "за1
ряджений" на конфлікт. Погляд блукаючий,
зіниці розширені, усе йому здавалося підозрілим
1 то вчувалися кроки в коридорі, то за вікном не1
наче тіні промайнули. А то раптом заявив, що
їжа, яку передала на вечерю дружина, отруєна. І
взагалі, його постійно переслідують... "гебісти".
Якоїсь миті Джміль нестямився, як здоровань
Губський зненацька повалив його на підлогу й
відібрав табельну зброю. Потім сержант зателе1
фонував у міський відділ міліції і повідомив, що
взяв напарника в заручники. Заявив, що хоче
розмовляти зі своїм керівництвом і "з'ясувати
стосунки" з міськвідділом СБУ. 

Попервах черговий сприйняв пізній дзвінок о

21.55 за невдалий жарт колеги.
Проте згодом, коли у теле1
фонній трубці почулися по1
стріли, зрозумів 1 тут не до
жартів. Доповів керівництву, а
далі закрутився маховик не1
відкладних у таких випадках
оперативних дій. За деякий час
приміщення банку оточили
бійці спецназу, чекаючи даль1
ших вказівок. 

Переговори тривали довго.
Зрештою, називати це перего1
ворами, у класичному розу1
мінні, не можна. Губський не
вимагав мільйони доларів і га1
рантій особистої безпеки, схо1
же, він і сам не відав, чого хоче,
бо поводився неадекватно.
Спілкування з психологом ви1
явилося марним. Серед ночі
охоронник зажадав, щоб по1
слали автомобіль за дружиною
і донькою. Коли вимогу вико1
нали 1 став нервуватися, змінив
рішення. Умовляння дружини
й брата Романа не вплинули.
Але надія на щасливу розв'язку

цієї історії все1таки залишалася. 
Згодом заручник Джміль розповість: "На

вимогу Губського я майже весь час стояв біля
стіни з розпростертими руками. Він сидів у
кріслі, навівши дуло одного пістолета на мене,
другого 1 на вхідні двері. Я знав, що він влучно
стріляє. А в збудженому стані цілком міг вико1
нати погрозу: "Я тебе вб'ю... Мені потрібен
труп сторонньої людини, щоб з вищого
керівництва полетіли шапки". 

Потім у телефонному діалозі Губського з на1
чальником Артемівського міськвідділу Служби
безпеки України підполковником Олександром
Сибірцевим зловмисник висунув ультиматум:
особисто віч1на1віч поспілкуватися з представ1
ником спецслужби. Сибірцев дав згоду за умо1
ви, якщо буде звільнено заручника. 

1 Не боїшся? 1 запитав у трубку Губський. 
1 Як будь1яка нормальна людина, 1 коротко

відповів офіцер. 1 Гадаю, ми з тобою домови1
мось і зможемо знайти вихід. 

Згадує старшина Джміль: "У темному кори1
дорі банку я навіть добре не розгледів Сибірцева
1 наближалася шоста година ранку. Пам'ятаю ли1
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ше, що невисокого росту, в сорочці (це була одна
з умов обміну). Мій напарник Сергій Губський
боявся, що працівник СБУ пронесе під одягом
зброю. Я до останньої миті вірив, що він усе1таки
зі зброєю і не сам. Коли я підійшов ближче до
вхідних дверей, Губський закричав: "Не відчиняй
широко 1 застрелю обох". Тільки1но Сибірцев пе1
реступив поріг приміщення охорони, Губський
щосили штовхнув мене в коридор і миттю по1
вернув нового бранця обличчям до стіни, приму1
сив широко розставити ноги й розпростерти ру1
ки, а до скроні приставив дуло пістолета". 

Драма тривала. Учасники операції сподіва1
лися, що Сибірцеву вдасться або переконати
злочинця скласти зброю добровільно, або як
людині, що володіє прийомами рукопашного
бою, 1 обеззброїти його. Час спливав, але
втішних звісток не надходило. Що відбувалося
всередині банку 1 не знав ніхто. На телефонні
дзвінки божевільний охоронник або не реагу1
вав, або відповідав неясно. 

Тим часом керівники обласного управління
СБ України та міліції, які приїхали з Донецька
із загоном спецназу, склали план штурму бан1
ку. Прагнули врахувати всі нюанси, щоб ніхто
не постраждав. Стримувало те, що приміщен1
ня було добре захищене: металеві двері, міцні
ґрати на вікнах, стіни завтовшки майже метр.
Та й на пульт чергового охорони надходила
інформація електронного стеження навколо
установи. Будь1яке підозріле переміщення
бійців спецгрупи могло спричинити неперед1
бачувані дії безумця. 

А час спливав. Сьома ранку, восьма, десята,
дванадцята... Хвилини здавалися вічністю. Мороз
хапав за щоки. Задубілі руки час від часу зігріва1
ли теплим подихом непомітні на дахах сусідніх
будинків снайпери. 

У невеликому місті тамтешніх керівників
люди знають. Лише про Сибірцева перепитува1
ли: хто такий, звідки. У Артемівську він людина
нова 1 лише два місяці, як очолив колектив
міськвідділу СБУ. Навіть сім'ю ще не встиг пере1
везти. Дружина з сином і донькою жили в До1
нецьку й нічого про надзвичайну подію не знали. 

Новопризначеному керівникові було 42 ро1
ки. Навчався в Москві, де вивчив китайську мо1
ву, потім працював у контррозвідці. Відпо1
відальний, товариський, добрий сім'янин. Як і
всі ми, любив життя. Донечка Юля, котрій тоді
виповнилося десять, згадує прогулянки з татом:
її маленька рука не могла охопити його широку

долоню й дівчинка трималася за вказівний па1
лець. Батько любив їй наспівувати: "Милая моя,
солнышко земное 1 где, в каких краях, встре1
тимся с тобою?.." 

...Оперативники готувалися до штурму.
Ефект вибухових пакетів, раптовість дій мали б
відвернути увагу зловмисника. Сподівалися й на
те, що він "намалюється" у вікні й потрапить на
мушку снайпера. Але... 

Стаж служби Губського в міліції 1 приблизно
п'ять років. Нічим особливим з1поміж колег не
вирізнявся, спиртного не вживав. Кремезний
був. Мабуть, тому й прозвали "Шварценегге1
ром". Щоправда, останнім часом на роботі не
складалися стосунки з керівництвом. Побою1
вався, що доведеться звільнитися. А вдома дру1
жина й донька хворіють. 

Згадує теща Губського: "Того дня я збиралася
на нічне чергування і Сергій теж. Побачила в йо1
го кімнаті зашторене вікно. Хотіла розсунути
штори, але він різко зупинив: "Там у дворі стоять
машини 1 це по мене приїхали". А в самого
зіниці розширені, поводиться якось дивно...
Потім серед ночі зателефонувала мені на роботу
донька Олена й розповіла, що сталося в банку". 

Усі очікували розв'язки: розуміли, вічно так
тривати не буде. На зв'язок Губський востаннє
виходив опівдні 1 непередбачуваний і невбла1
ганний. Попередив: "Не намагайтеся його
звільняти, я ваші гебешні штучки знаю. Будь1
яка спроба 1 і я стріляю". Вирішили чекати. Ка1
жуть, час 1 найліпший лікар і суддя. Сподівали1
ся на якийсь шанс, на перемогу здорового глуз1
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ду. Мабуть, і Сибірцев там, під дулом пістолета,
умовляв безумця отямитись. 

І раптом 1 глухий постріл. Одразу, а це вже
було після 13 години, задзвонив телефон. У слу1
хавці голос Губського: "Мені здалося, що спра1
цювала сигналізація... Мабуть, я вчинив дурни1
цю..." То були останні слова терориста й остання
крапля терпіння правоохоронців. Спецназ
пішов на штурм. 

На підлозі в коридорі обличчям до стіни зав1
мерло тіло Олександра Сибірцева. Вбивця
стріляв офіцерові у спину, під лопатку. Куля
пройшла крізь серце й пробила службове по1
свідчення, що лежало в нагрудній кишені... Тіло
того, хто скоїв злочин, застигло у кріслі охорон1
ників. Він вистрелив собі у підборіддя.

...Розповідає вдова Олександра Сибірцева
Катерина: "Ми так мало часу провели разом...
Коли втрачаєш рідну людину 1 це особливо
відчутно. У нас завжди було багато друзів. Ми
широко відсвяткували його 401річчя 1 кажуть,
не можна..." 

За особисту мужність і відвагу під час вико1
нання службових обов'язків 23 березня 1996
року Президент України нагородив начальни1
ка Артемівського міськвідділу управління

СБУ в Донецькій області Олександра Петро1
вича Сибірцева зіркою "За мужність" (по1
смертно). Його ім'ям названо одну з централь1
них вулиць міста. А син Олександр вирішив,
як і батько, стати правоохоронцем, нині він
молодий офіцер спецслужби. 

Чи міг Сибірцев1старший не ризикувати?
Напевно, так. Але як справжній професіонал 1
покладався на власний досвід, інтуїцію, відчував
внутрішню впевненість і перевагу. 

За кілька місяців після трагедії президент
Українського благодійного фонду "Честь" ма1
йор у відставці Костянтин Литвин і колеги
Олександра Сибірцева відвідали його родину. У
затишній вітальні 1 портрет із чорною стрічкою.
Фотокартки в альбомі 1 з минулого щасливого
життя. Згадали не лише сумне, а й ті дорогі сер1
цю хвилини, коли в цій оселі лунав голос Олек1
сандра Петровича. "Рада, що після похорону нас
не забувають, 1 сказала, тримаючись за синове
плече, вдова героя. 1 Добро переможе".
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Про трагедію, що стала1
ся проти ночі 1 березня
1998 року на льоду затоки
Дніпра неподалік столичної
вулиці Героїв Сталінграда,
свого часу багато писали га1
зети. Четверо хлопців про1
валилися в крижану воду й
урятувати вдалося лише од1
ного 1 181річного Володи1
мира Ж. Ризикуючи вла1
сним життям, юнака витяг1
нув з ополонки підполков1
ник Служби безпеки України Геннадій Бист1
рухін 1 людина незвичайної долі, вихованець ди1
тячого будинку, ветеран бойових дій в Аф1
ганістані, інструктор спецпідрозділів силових
відомств, відомий спеціаліст, тренер і суддя з
рукопашного бою, карате, кікбоксингу.

1 Геннадію Степановичу, розкажіть про події
тієї недільної ночі…

1 Після другої години мене розбудила дружи1
на. Каже, що з вулиці (ми живемо в будинку не1
подалік затоки) чути якийсь галас, хтось гукає на
поміч... Я людина військова, вдягаюся за кілька
секунд, отож уже за хвилину був на березі. Там
побачив трьох чоловіків і двох дівчат. А метрів за
25 виднілася ополонка й у ній (було ж темно)
угадувався якийсь рух. Але скільки чоловік там
боролися за життя, зрозуміти не можна.

Дівчата з тієї компанії розповіли, що четверо
їхніх кавалерів провалилися під лід. Чоловіки,
які першими прибігли до місця пригоди, три1
мали в руках довгий пожежний шланг і намага1
лися закинути його в ополонку, щоб використа1
ти як канат. Проте шланг там ніхто не хапав,
мабуть, уже не залишалося сил... 

Мені зимові купання 1 не дивина, я "морж"
зі стажем. Та й до ризику не звикати... Одним
словом, я ліг на лід, узяв кінець шланга й поповз.
Коли до ополонки залишалося метрів п'ять1
шість, побачив, що там борсається одна людина.
Чоловік то занурювався у воду, то знову вири1
нав... І все це в моторошній тиші: кричати хло1
пець уже не міг, лише чутно було, як хлюпає во1
да. З цього місця я кинув йому шланг, але з по1
ложення лежачи робити це не дуже зручно, то1
му підвівся на коліно. І одразу під коліном про1
ломився лід... Довелося знову лягти й повзти
далі, до кромки ополонки.

Хлопець був уже в напівнепритомному стані,
зрозуміло, що сам він за рятівний кінець не схо1

питься. Не гаючи часу (і, мо1
же, це врятувало юнакові
життя), я міцніше стиснув
лівою рукою шланг і бух1
нувся в ополонку. Цієї миті
хлопець уже припинив бо1
ротьбу й каменем ішов на
дно (а там досить глибоко).
Дивом устиг схопити його
правицею, сам занурився з
головою, але до себе людину
підтягнув. І крикнув на бе1
рег, щоб швидко потягли

шланг на себе. Слава Богу, це вдалося: ми "виїха1
ли" на кригу й у такій в'язці 1 я однією рукою
тримаюся за пожежний рукав, а другою тягну
хлопця 1 вибралися на твердий ґрунт.

Майже одночасно приїхали міліція і "швид1
ка": їм телефонувала моя дружина. Я відповів на
декілька запитань, назвався й побіг додому: бо ж
і сам змок від голови до ніг, а ніч була далеко не
літня... Як на гріх, ще й води гарячої в крані не ви1
явилося. Довелося для профілактики "прийняти"
від застуди грамів п'ятдесят коньяку й загорнути1
ся в ковдру. А ранком мене розбудив міліціонер,
якому я все докладно розповів. Ось така історія...
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1 Кажуть, ви були серед спецназівців, які на1
прикінці 701х штурмували палац Аміна в Ка1
булі?

1 Це не зовсім так, хоча справді був причет1
ний до афганських подій. Маючи звання стар1
шого сержанта (після інституту фізкультури)
був інструктором з рукопашного бою, команду1
вав групою спецназу, котра мала "закупорити"
ущелину 1 місце ймовірного просування до Ка1
булу особистої дивізії Аміна. Туди одного за дру1
гим направили двох наших радників, але, на
жаль, обидва загинули. Звичайно, десяток бійців
не міг нейтралізувати дивізію на марші, проте
затримати її на кілька годин у тісному міжгір'ї 1
це завдання було під силу. Ми старанно підготу1
валися, організували вогневі точки, заклали фу1
гаси, проте з невідомих причин дивізія до нас не
дійшла. Виїхала лише одна бронемашина, ми її
обстріляли й вона забралася геть. Вочевидь, ви1
силали розвіддозор.

А поки ми чекали в міжгір'ї, готуючись до
бою, інші підрозділи штурмували той самий па1
лац. Наше завдання було 1 не пустити до палацу
підкріплення...

1 Нагороди за Афган маєте?
1 Маю медаль "За відвагу" за декілька  ефек1

тивних спецоперацій, про які повідомляла
армійська "блискавка". Подавали й до ордена
Червоної Зірки, але документи десь "поділися"...
А може, було потрібніше комусь дати цю наго1
роду 1 таке, ви ж знаєте, тоді бувало. Хоча
цінним подарунком і грамотою від Бабрака
Кармаля відзначили...

1 А за що подавали до ордена?
1 Якось по закінченні спецоперації (а моя

група лише в таких і брала участь) сидів я на ду1
валі, чекав команди на збір і від'їзд... Раптом
помітив, що з кяриза (такий своєрідний коло1
дязь, сполучений із підземними катакомбами)
вилазить... душман! Я наказав підлеглим "вигна1
ти" його на мене, а сам 1 у засідку. Дивлюся, ви1
ходять на мене... одразу троє душманів, котрих я
застрелив. Починаю стріляти, а тут і по мені як
садонули з кількох стволів! З'ясувалося, з тих
підземних комунікацій ціла банда 1 чоловік з
тридцять 1 вилізла. Стали вони мене цькувати,
як зайця... Я скинув усе зайве і відступав до ари1
ка, час від часу відстрілюючись і влаштовуючи
засідки1пастки... Не знаю, чим би все скінчило1
ся, якби поблизу арика не помітив БМП. При1
слухався: російською говорять 1 свої! Біжу до
них і одразу 1 матом, щоб помилково не здався
їм душманом (я ж був у камуфляжі, брудний,
розмальований).

Доповів радіозв'язком у роту, викликав
підкріплення, розвернули на банду кулемет...
Одним словом, у тому бою перемогли, ще й за1
гинув тоді якийсь нерядовий моджахед 1 за1
ступник відомого польового командира. Мене й
подали до ордена. Та, вочевидь, не судилося...

1 Поранення мали?
1 Не мав, тільки контузило якось. Але, скажу

чесно, цю контузію доводилося багато років
приховувати від начальства, інакше б мене ніза1
що в спецслужбу не взяли. Ну, тепер уже мож1
на про це казати...

1 Зрозуміло, що офіцер спецслужби не може
бути цілком відвертим, розповідаючи про ха1
рактер своєї роботи. І все1таки, в СБУ ким пра1
цюєте?

1 Викладаю в Національній академії Служби
безпеки. Полковник. Треную наших спец1
назівців, інші підрозділи та збірну СБУ з руко1
пашного бою. У 1997 році ми перемогли на пер1
шості країни серед команд силових відомств.
Якщо казати про прикладні види 1 це захоплен1
ня терористів, звільнення заручників, знешко1
дження бандитів, проведення спецзаходів охо1
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рони... Але, чесно, докладніше не можу, не маю
права. Хоча, зауважу: наші спецпідрозділи нині
серед найсильніших в СНД. Я ж буваю в Москві,
у Мінську... У Києві чудова фахова підготовка. І я
до цього причетний.

1 На одній з фотокарток я бачив вас поруч із
тигром. Що то за звір, з яким ви ледь не обійма1
лися?

1 У Кривому Розі був міжнародний турнір з
боїв "без правил" і фул1контактного карате. Я
брав участь у ньому як рефері. Турнір відбувся
на арені місцевого цирку, й тамтешні дресиру1
вальники самі запропонували охочим сфотогра1
фуватися з молодим тигром. Сміливців знайш1

лося троє: я з президентом Всеукраїнської феде1
рації бойових мистецтв і Професійної ліги кон1
тактних єдиноборств Анатолієм Поповичем і
ще один колега. Дресирувальники, щоправда,
збиралися самі тримати тигра, а ми б лише по1
стояли поруч. Але, врахувавши поради прибор1
кувачів, зокрема те, що звір розуміє не пестощі,
а силу, ми присіли біля тигра й дуже жорстко
"припечатали" його до підлоги. Він і не тіпався,
лежав спокійно. Звичайно, про всяк випадок ми
напружилися: коли б щось сталося, миттю
відскочили б і накивали п'ятами. А з тигром не1
хай би розбиралися приборкувачі: вони стояли
неподалік із хлистами. Проте минулося...
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Збірна СБ України, яка посіла перше місце
серед команд силових структур
з рукопашного бою (Львів, 1997 рік)

На обміні досвідом з особистою охороною
президента США Б. Клінтона
(Київ, 1993 рік)
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Десять років Служби безпеки України 1 це
не лише привід озирнутися на пройдений шлях
і проаналізувати зроблене, а й нагода визначити
пріоритети на майбутнє, врахувавши імперати1
ви часу, професійний доробок та невирішені
проблеми.

Система безпеки держави 1 це єдиний ме1
ханізм, у якому немає дрібниць, і всі складові
мають працювати стабільно й ефективно. Виз1
начаючи перспективи, слід виходити з покла1
дених на спецслужбу завдань і аналізу тен1
денцій розвитку ситуації у світі, нашій державі
та її регіонах.

Служба безпеки України покликана спри1
яти дальшій розбудови суверенної демократич1
ної правової соціальної держави, допомагати
керівництву країни в нарощуванні її еко1
номічного потенціалу. В епоху масштабних пе1
ретворень і самі спеціальні служби мають роз1
виватися динамічно, постійно звіряючи пріори1
тети діяльності з потребами державної розбу1
дови, з реаліями міжнародного життя.

З урахуванням сучасних і прийдешніх за1
вдань гарантування національної безпеки ко1
ригуються й удосконалюються стратегія, так1
тика та структура СБ України. Особливого зна1
чення в цьому контексті набувають чіткі, злаго1
джені та ефективні дії органів та підрозділів
СБУ, спрямовані на запобігання акціям міжна1
родного тероризму, екстремізму тощо.

Враховуючи наявні в державі економічні
труднощі, підвищеної уваги потребуватимуть
проблеми захисту зовнішньоекономічної та
інвестиційної сфер, процесу приватизації, кре1
дитно1банківської системи і базових галузей
промисловості, науково1технічних і технологіч1
них пріоритетів України. Передбачено й далі
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залучати до цієї роботи добре підготовлених у
цій галузі спеціалістів.

Дедалі складніший механізм правопору1
шень, спроби організованої злочинності взяти
на озброєння методи терору та насильства,
прагнення криміналітету диктувати державі й
суспільству власні правила гри вимагають від
співробітників органів безпеки адекватного,
своєчасного реагування, застосування ефектив1
них методів і засобів протидії.

Відповідно до закону СБУ й надалі
залишиться департизованою. Будь1які спроби
втягнути її в політичну боротьбу не мали, не
мають і не матимуть успіху; правоохоронці
працюють і далі працюватимуть у рамках чин1
ного законодавства. Жодній з політичних сил
не вдасться використати авторитет і можли1
вості СБ України, щоб реанімувати в
суспільстві уявлення про органи безпеки як
репресивні структури, що борються з політич1
ною опозицією.

Результати моніторингів громадської думки
свідчать: зростає поінформованість населення
про діяльність СБУ, зміцнюється довіра до неї.
Спецслужба не асоціюється з "каральним
мечем", а сприймається як органічно прита1
манна демократичному суспільству структура.
Вона працюватиме на наукових, правових за1
садах, в інтересах людини і суспільства, засто1
совуючи визначені законом механізми, що
відповідають реальним потребам державотво1
рення.

Ці принципи визначатимуть і професійну
підготовку особового складу: належний рівень
кваліфікації співробітників 1 це не тільки за1
порука успіху в роботі, а й репутація відомст1
ва, його обличчя. Шлях до мети лежить через

творче використання в навчанні досвіду
вітчизняного і світового розвідувального та
контррозвідувального мистецтва, глибоке вив1
чення оперативно1розшукової теорії і практи1
ки, активізацію наукових досліджень у цих га1
лузях.

Не менш важливим є патріотичне вихован1
ня особового складу, який має стояти на сто1
рожі національної ідеї 1 духовної основи держа1
вотворення, і бути її провідником у суспільстві.
Без цього не підготувати повноцінного сучасно1
го працівника, навіть якщо він матиме ґрунтов1
ну професійну освіту.

Нагальною залишатиметься потреба право1
вого виховання співробітників СБУ. Вони ма1
ють неухильно дотримуватися Конституції і за1
конів України. Крім того, важливий чинник ви1
ховання 1 прищеплення здорового духу корпо1
ративності, належності до когорти людей висо1
кого покликання й обов'язку, професіоналізму
й самовідданості, гідності й честі, духовності та
порядності.

Досвід, набутий органами безпеки в нелег1
ких умовах перехідного періоду, нові концепту1
альні та правові засади діяльності, структурне
реформування, кадрове оновлення 1 усі ці чин1
ники дають змогу з оптимізмом дивитися у
майбутнє, сподіватися, що стабільність, мир і
злагода в суспільстві й надалі залишатимуться
реаліями нашого буття.
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ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ПРО СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Виходячи з Акта проголошення незалежності України, необхідності негайної реформи колишньої союзно1рес1
публіканської системи органів державної безпеки, ліквідації існуючого відомчого монополізму в цій сфері, захисту дер1
жавного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково1технічного і оборонного
потенціалу України, прав і законних інтересів її громадян від розвідувально1підривної діяльності спецслужб іноземних
держав та організацій та інших протиправних посягань на інтереси державної безпеки України Верховна Рада України
постановляє:

1. Створити Службу національної безпеки України, яка (до обрання Президента України) безпосередньо підпоряд1
кована Голові Верховної Ради України і підконтрольна Верховній Раді України. Структуру Служби національної безпе1
ки України схвалити.

2. За пропозицією Голови Верховної Ради України призначити Голову Служби національної безпеки України.
3. Комітет державної безпеки України ліквідувати з передачею його матеріально1технічного потенціалу, за винятком

зазначеного в пунктах 4 і 5 цієї Постанови, Службі національної безпеки України.
4. Підпорядкувати Верховній Раді України (до обрання Президента України) підрозділи Комітету державної безпе1

ки України по забезпеченню державних органів влади і управління урядовим та шифрованим зв’язком.
5. Передати до створюваних структур охорони Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України і Національно1

го банку України службу охорони Комітету державної безпеки України відповідно до Постанови Верховної Ради Ук1
раїни від 24 серпня 1991 року «Про військові формування на Україні», структурно включивши в Республіканську
гвардію України.

6. Особливі відділи Комітету державної безпеки СРСР у військових формуваннях, підпорядкованих Верховній Раді
України, включити в Управління військової контррозвідки Служби національної безпеки України.

7. Підпорядкувати Вищі курси Комітету державної безпеки СРСР (м. Київ) Службі національної безпеки України з
метою створення навчального закладу 1 Інституту підготовки кадрів Служби національної безпеки України.

8. Кабінету Міністрів України до 1 листопада 1991 року підготувати пропозиції про порядок фінансування і ма1
теріально1технічного постачання Служби національної безпеки України та внести на розгляд Верховної Ради України.

9. Кабінету Міністрів України, Комісіям Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки, у питаннях
законодавства і законності до 1 листопада 1991 року подати проекти нормативних актів про Службу національної без1
пеки України, органи урядового та шифрованого зв’язку, а також про соціальний і правовий захист працівників цих ор1
ганів і осіб, звільнених у зв’язку з реорганізацією Комітету державної безпеки України.

10. Покласти на Комісію Президії Верховної Ради України по реорганізації органів державної безпеки України та
постійну Комісію Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки координацію роботи щодо створення
Служби національної безпеки України та виконання цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 20 вересня 1991 року 
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ДЕЯКІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ У СФЕРІ

ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ (1991�2002 рр.)



ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО СЛУЖБУ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Служба безпеки України
Служба безпеки України 1 державний правоохоронний орган спеціального призначення, який забезпечує державну

безпеку України.
Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України.
Стаття 2. Завдання Служби безпеки України
На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного

суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково1технічного і оборонного
потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально1підривної діяльності іноземних
спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб.

До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів
проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки
та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Стаття 3. Засади діяльності Служби безпеки України
Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників грунтується на засадах законності, поваги до прав і

гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України.
В оперативно1службовій діяльності Служба безпеки України дотримується принципів поєднання єдиноначальності

і колегіальності, гласності і конспірації.
Стаття 4. Правова основа діяльності Служби безпеки України
Правову основу діяльності Служби безпеки України становлять Конституція України, цей Закон та інші акти

законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною.
Стаття 5. Діяльність Служби безпеки України і права людини
Діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Органи і

співробітники Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї гуманне ставлення, не
допускати розголошення відомостей про особисте життя людини. У виняткових випадках з метою припинення та
розкриття державних злочинів окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово обмежені у порядку і межах,
визначених Конституцією та законами України.

Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини є неприпустимим і тягне за собою відповідальність
згідно з законодавством.

Орган Служби безпеки України у разі порушення його співробітниками при виконанні службових обов’язків прав
чи свобод людини повинен вжити заходів до поновлення цих прав та свобод, відшкодування заподіяної моральної і
матеріальної шкоди, притягнення винних до відповідальності.

Служба безпеки України на вимогу громадян України у місячний строк зобов’язана дати їм письмові пояснення з
приводу обмеження їх прав чи свобод. Такі особи мають право оскаржити до суду неправомірні дії посадових
(службових) осіб та органів Служби безпеки України.

Стаття 6. Позапартійність Служби безпеки України
Використання Служби безпеки України в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
Діяльність партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичні цілі, в Службі безпеки України

забороняється.
На період служби чи роботи за трудовим договором членство співробітників Служби безпеки України у таких

об’єднаннях зупиняється.
Як виняток, дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, у

професійних спілках.
Стаття 7. Право громадськості на інформацію про діяльність Служби безпеки України
Громадськість України через засоби масової інформації та в інших формах у визначеному законодавством порядку

інформується про діяльність Служби безпеки України.
Забороняється встановлювати обмеження на інформацію щодо загального бюджету Служби безпеки України, її

компетенції та основних напрямів діяльності, а також випадків протиправних дій органів і співробітників Служби
безпеки України.

Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну, військову, службову та комерційну таємницю, а
також інформація конфіденційного характеру, розголошення якої може завдати шкоди національній безпеці України,
честі і гідності особи або порушити її законні права, крім випадків, передбачених законодавством в інтересах правосуддя.
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Стаття 8. Відносини Служби безпеки України з державними органами, підприємствами, установами,
організаціями, посадовими особами, громадянами та їх об’єднаннями

Служба безпеки України взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та
посадовими особами, які сприяють виконанню покладених на неї завдань.

Громадяни України та їх об’єднання, інші особи сприяють законній діяльності Служби безпеки України на
добровільних засадах.

Розділ II
СИСТЕМА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 9. Система Служби безпеки України
Систему Служби безпеки України складають Центральне управління Служби безпеки України, підпорядковані йому

регіональні органи, Служба безпеки Республіки Крим, органи військової контррозвідки, військові формування, а також
навчальні, науково1дослідні та інші заклади Служби безпеки України.

Організаційна структура Служби безпеки України визначається Президентом України.
Центральне управління Служби безпеки України, інші органи та установи, що входять у систему Служби безпеки

України, є юридичними особами, мають печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням,
інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні.

Стаття 10. Центральне управління Служби безпеки України
Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює

діяльність інших органів Служби безпеки України. До його складу входять апарат Голови Служби безпеки України та
функціональні підрозділи: розвідки, контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності,
боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю, інформаційно1аналітичний, оперативно1технічний,
оперативного документування, слідчий, урядового зв’язку, по роботі з особовим складом, адміністративно1господарський,
фінансовий, військово1медичний та інші згідно з організаційною структурою Служби безпеки України.

Центральне управління Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, інструкції, дає вказівки,
обов’язкові для виконання у системі Служби безпеки України. Зазначені акти не підлягають виконанню, якщо в них
встановлюються не передбачені законодавством додаткові повноваження органів і співробітників Служби безпеки
України або антиконституційні обмеження прав та свобод громадян.

У межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки України вносить Президенту України
пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, обов’язкових для виконання органами
державного управління, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

Стаття 11. Регіональні органи Служби безпеки України
З метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки України створюються її регіональні органи: обласні

управління Служби безпеки України, їх міжрайонні, районні та міські підрозділи, розміщення і територіальна
компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно1територіальним поділом України.

В інтересах державної безпеки органи і підрозділи Служби безпеки України можуть створюватися на окремих
державних стратегічних об’єктах і територіях, у військових формуваннях.

У своїй оперативно1службовій діяльності регіональні органи Служби безпеки України є незалежними від органів
місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, посадових осіб, партій і рухів.

Стаття 12. Органи військової контррозвідки
Органи військової контррозвідки створюються для контррозвідувального забезпечення Збройних Сил України і

Прикордонних військ України та інших військових формувань, дислокованих на території України. 
Стаття 13. Голова Служби безпеки України
Керівництво всією діяльністю Служби безпеки України, її Центральним управлінням здійснює Голова Служби

безпеки України. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Службу безпеки України.
Голова Служби безпеки України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України.
Голова Служби безпеки України має заступників, які за його поданням призначаються Президентом України.
Стаття 14. Колегія Служби безпеки України
У Службі безпеки України створюється колегіальний дорадчий орган 1 колегія, яка визначає шляхи виконання

покладених на Службу безпеки України завдань, приймає рішення з основних напрямів і проблем оперативно1
службової діяльності та роботи з кадрами.

Рішення колегії приймаються більшістю голосів і оголошуються наказами Голови Служби безпеки України.
До складу колегії входять Голова Служби безпеки України, його заступники, Голова Служби безпеки Республіки

Крим та інші особи, крім народних депутатів України, призначені Президентом України за погодженням з Верховною
Радою України. Перебування членів колегії в партіях, рухах, інших громадських об’єднаннях, що мають політичні цілі,
відповідно до статті 6 цього Закону зупиняється.
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Положення про колегію Служби безпеки України затверджується Президентом України.
Стаття 15. Порядок призначення начальників органів і підрозділів Служби безпеки України
Начальники підрозділів Центрального управління Служби безпеки України: розвідки, контррозвідки, військової

контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю,
інформаційно1аналітичного, оперативно1технічного, оперативного документування, слідчого, урядового зв’язку, по
роботі з особовим складом, а також начальники регіональних органів 1 обласних управлінь Служби безпеки України
призначаються Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України.

Голова Служби безпеки Республіки Крим призначається відповідно до законодавства Республіки Крим за
погодженням з Головою Служби безпеки України.

Порядок призначення інших посадових осіб Служби безпеки України визначається Головою Служби безпеки
України. Начальники регіональних органів Служби безпеки України призначаються з відома глави місцевої державної
адміністрації.

Стаття 16. Взаємодія Служби безпеки України з органами безпеки іноземних держав
Для вирішення покладених завдань Служба безпеки України може встановлювати контакти з органами безпеки

іноземних держав і взаємодіяти з ними на підставі норм міжнародного права, відповідних договорів та угод.
Стаття 17. Взаємодія Служби безпеки України з правоохоронними та іншими державними органами

України
Служба безпеки України взаємодіє з Управлінням охорони вищих посадових осіб України, правоохоронними та

митними органами України у порядку і на засадах, визначених законами, указами Президента України та прийнятими
на їх основі актами Служби безпеки України і відповідного відомства.

Стаття 18. Фінансування, матеріально�технічне та соціально�побутове забезпечення Служби безпеки
України

Фінансування, матеріально1технічне та соціально1побутове забезпечення Служби безпеки України здійснюється
Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному Верховною Радою України, за рахунок коштів державного
бюджету України.

Органи місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування сприяють Службі безпеки України, її органам
і підрозділам у вирішенні житлових та інших соціально1побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв’язком.

Служба безпеки України має адміністративні приміщення та інші споруди, об’єкти охорони здоров’я, навчального,
науково1дослідного, господарського та соціально1культурного призначення, відомчий житловий фонд.

Розділ III
КАДРИ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 19. Склад кадрів Служби безпеки України
Кадри Служби безпеки України складають: співробітники1військовослужбовці, працівники, які уклали трудовий

договір із Службою безпеки України, а також військовослужбовці строкової служби.
До органів Служби безпеки України приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни

України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я ефективно виконувати службові
обов’язки. Критерії професійної придатності, зокрема юридичної обізнаності, визначаються кваліфікаційно1
нормативними документами, які затверджуються головою Служби безпеки України.

Кількісний склад співробітників Служби безпеки України визначається Президентом України за поданням Голови
Служби безпеки України, виходячи з потреб надійного захисту державної безпеки України, в межах встановленого
бюджету.

Стаття 20. Військовослужбовці Служби безпеки України
Умови і порядок виконання своїх обов’язків співробітниками1військовослужбовцями Служби безпеки України

визначаються укладеним договором (контрактом). На них, а також на військовослужбовців строкової служби
поширюється порядок проходження військової служби у Збройних Силах України, визначений законодавством.
Військовослужбовці Служби безпеки України приймають Військову присягу на вірність народу України.

Військовослужбовцям Служби безпеки України видається службове посвідчення, вони мають єдину форму одягу,
зразки якого затверджуються Президентом України.

Використання військових звань, відзнак, форми одягу і службового посвідчення військовослужбовців Служби
безпеки України іншими особами тягне за собою встановлену законодавством відповідальність.

Стаття 21. Правове регулювання трудових відносин працівників Служби безпеки України
Трудові відносини працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, регулюються

законодавством України про працю.
Стаття 22. Підготовка спеціалістів для Служби безпеки України
Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Служби безпеки України здійснюється
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відповідно до Закону України «Про освіту» та інших актів законодавства.
Для забезпечення професійної освіти кадрів Служба безпеки України створює відповідні навчальні заклади.
Стаття 23. Запас Служби безпеки України
Запас Служби безпеки України складають військовослужбовці, що вислужили установлені строки в Службі безпеки

України, а також інші військовозобов’язані громадяни, зараховані за їх згодою в запас Служби безпеки України.
Зазначені особи перебувають на військовому обліку у регіональних органах Служби безпеки України і проходять

учбові збори у визначеному законодавством порядку.

Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 24. Обов’язки Служби безпеки України
Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов’язана:
1) здійснювати розвідувальну та інформаційно1аналітичну роботу в інтересах ефективного проведення органами

державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, вирішення проблем оборони, соціально1
економічного будівництва, науково1технічного прогресу, екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою
України;

2) здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших
державних установ, а також заходи, пов’язані з охороною державних інтересів у сфері зовнішньополітичної та
зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за кордоном;

3) виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції
Служби безпеки України; проводити дізнання і слідство у цих справах; розшукувати осіб, які переховуються у зв’язку із
вчиненням зазначених злочинів;

4) здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, виявлення, припинення і розкриття будь1яких
форм розвідувально1підривної діяльності проти України;

5) забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності України від
протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об’єднань;

6) здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу, Збройних Сил України, інших військових
формувань, дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв’язку, а також важливих об’єктів інших
галузей господарства;

7) брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо захисту державних таємниць України, сприяти у порядку,
передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у збереженні комерційної
таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим інтересам України;

8) здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень у сфері державної безпеки;
9) у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захист особистої безпеки громадян і осіб, які

беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них, членів їх сімей та близьких родичів заяви,
звернення керівника відповідного державного органу чи отримання оперативної та іншої інформації про наявність
загрози їх життю, здоров’ю, житлу чи майну; брати участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осіб;

10) сприяти Прикордонним військам України в охороні державного кордону України;
11) сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення, а також ліквідації наслідків

стихійного лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;
12) подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними, допомогу органам внутрішніх справ, іншим

правоохоронним органам у боротьбі із злочинністю;
13) брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються в’їзду в Україну та виїзду за кордон,

перебування на її території іноземців та осіб без громадянства, прикордонного режиму і митних правил;
14) забезпечувати засекреченим і шифрованим зв’язком державні органи України і посадових осіб відповідно до

переліку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України;
15) проводити наукові дослідження і дослідно1конструкторські роботи, впроваджувати їх результати в практику

діяльності Служби безпеки України;
16) виконувати за дорученням Верховної Ради України або Президента України інші завдання, безпосередньо

спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави.
Стаття 25. Права Служби безпеки України
Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов’язків надається право:
1) вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню

повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв’язку з цим документи, які посвідчують їх особу, а також
проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення чи приховання
речових доказів злочинної діяльності;

160

Н А  С Т О Р О Ж І  Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І  Д Е Р Ж А В И .  1 0  Р О К І В  С Л У Ж Б І  Б Е З П Е К И  У К Р А Ї Н И



2) подавати органам державного управління обов’язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки
України, в тому числі про припинення роботи, пов’язаної з державними таємницями, яка виконується з порушенням
встановлених правил;

3) одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби безпеки України від міністерств,
державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян та їх об’єднань дані
і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України, а також користуватись з цією метою службовою
документацією і звітністю. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку
та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

4) входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установ та організацій і командуванням
військових частин, на їх територію і в службові приміщення;

5) мати слідчі ізолятори для тримання осіб, взятих під варту та затриманих органами Служби безпеки України;
6) використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам,

установам і організаціям, військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських
та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду
до місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до
лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

7) виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування яких віднесено законодавством до
компетенції Служби безпеки України, переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити в жилі, службові,
виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх з наступним повідомленням прокурора
протягом 24 годин;

8) проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному Законом України «Про оперативно1
розшукову діяльність»;

9) здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами, в тому числі на договірних засадах,
дотримуючись при цьому умов добровільності і конфіденційності цих відносин;

10) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ, організацій, військових
частин, а також жилими та іншими приміщеннями громадян;

11) направляти військовослужбовців Служби безпеки України для роботи на штатних посадах в інших установах,
підприємствах і організаціях на час виконання конкретних завдань в інтересах розвідки, контррозвідки, боротьби з
корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у порядку, визначеному колегією Служби
безпеки України, допускається направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і організації
за ініціативою їх керівників;

12) в інтересах розвідки, контррозвідки і оперативно1розшукової діяльності створювати інформаційні системи та
вести оперативний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Службу безпеки України цим
Законом;

13) морально і матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки України та інших осіб за заслуги по
забезпеченню державної безпеки; представляти їх у встановленому порядку до державних нагород;

14) позачергово придбавати квитки на всі види транспорту незалежно від наявності місць і поселятися в готелях при
пред’явленні посвідчення про відрядження;

15) безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі),
залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів, а також попутним
транспортом;

16) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взятим під захист, відповідно до чинного
законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про небезпеку.

Стаття 26. Підстави і порядок застосування зброї та спеціальних засобів
Військовослужбовці Служби безпеки України мають право зберігати, носити, використовувати і застосовувати зброю

та спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію», військовими статутами
Збройних Сил України та іншими актами законодавства.

Розділ V
СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ПРАЦІВНИКІВ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 27. Соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України
Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України.
Військовослужбовці Служби безпеки України користуються політичними, соціально1економічними та особистими

правами і свободами, а також пільгами відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», цього Закону, інших актів законодавства.
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Право на пільги зберігається за військовослужбовцями Служби безпеки України, яких звільнено зі служби за віком,
через хворобу або за вислугою років.

Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, забезпечується на
загальних підставах відповідно до законодавства про працю.

Стаття 28. Правові гарантії захисту військовослужбовців Служби безпеки України та громадян, які беруть
участь у забезпеченні державної безпеки

Військовослужбовці Служби безпеки України при виконанні покладених на них обов’язків є представниками влади,
діють від імені держави і перебувають під її захистом. Недоторканність їх особи, їх честь і гідність охороняються
законодавством.

Близькі родичі військовослужбовців Служби безпеки України також підлягають державному захисту.
Правопорушення щодо близьких родичів військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв’язку з виконанням
покладених на цих військовослужбовців обов’язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і сприяють Службі безпеки України, а також пенсіонери
Служби безпеки України.

Особам, які допомагають і сприяють Службі безпеки України, гарантується конфіденційність відносин.
Розголошення даних про такі відносини, інші правопорушення щодо цих громадян та членів їх родин, які здійснюються
у зв’язку з їх діяльністю по забезпеченню державної безпеки, тягнуть за собою встановлену законодавством
відповідальність.

Працівники Служби безпеки України в разі залучення їх до заходів щодо забезпечення державної безпеки, не
пов’язаних безпосередньо з їх функціональними обов’язками, користуються правами, які надаються
військовослужбовцям Служби безпеки України пунктами 1, 4, 6 і 7 статті 25 цього Закону. У цих випадках на них
поширюються гарантії правового захисту, встановлені для військовослужбовців Служби безпеки України.

Не допускається розголошення факту належності співробітників Служби безпеки України до її оперативних
підрозділів.

Стаття 29. Компенсації та виплати у разі загибелі або каліцтва співробітників Служби безпеки України і
громадян, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, та заподіяння збитків їх майну

В разі загибелі військовослужбовця Служби безпеки України у зв’язку з виконанням службових обов’язків сім’ї
загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічного грошового забезпечення за
останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника в розмірі місячного
посадового окладу.

В разі каліцтва, заподіяного військовослужбовцю Служби безпеки України у зв’язку з виконанням службових
обов’язків, а також інвалідності, що настала у період проходження служби чи після закінчення цього строку, але
внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, йому виплачується
одноразова допомога в розмірі від трирічного до п’ятирічного грошового забезпечення (залежно від ступеня втрати
працездатності) і призначається пенсія по інвалідності.

Збитки, завдані майну військовослужбовця Служби безпеки України або членам його родини у зв’язку з виконанням
ним службових обов’язків, компенсуються йому, а в разі його загибелі 1 членам сім’ї у повному обсязі за рахунок коштів
державного бюджету.

Положення цієї статті поширюються на працівників Служби безпеки України та осіб, залучених до заходів щодо
забезпечення державної безпеки, а також на пенсіонерів Служби безпеки України.

Стаття 30. Грошове забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України
Форми та розміри грошового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України встановлюються

Президентом України і повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування Служби безпеки України
якісним складом військовослужбовців, враховувати характер, умови роботи, стимулювати досягнення високих
результатів у службовій діяльності.

Розділ VI
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 31. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Служби безпеки України
Постійний контроль за діяльністю Служби безпеки України, дотриманням нею законодавства здійснюється

Комісією Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки.
Голова Служби безпеки України регулярно інформує Верховну Раду України, Президію Верховної Ради України та

Комісію Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки про діяльність Служби безпеки України, стан
державної безпеки, дотримання чинного законодавства, забезпечення прав і свобод людини та з інших питань.

Служба безпеки України у порядку, встановленому законодавством, зобов’язана відповідати на запити постійних і
тимчасових комісій Верховної Ради України та народних депутатів України.
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Голова Служби безпеки України щорічно подає Верховній Раді України звіт про діяльність Служби безпеки України.
Стаття 32. Контроль Президента України за діяльністю Служби безпеки України
Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється Президентом України та уповноваженими ним

державними органами.
Постійний контроль за дотриманням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно1розшуковій

діяльності органів і підрозділів Служби безпеки України, а також контроль за відповідністю виданих Службою безпеки
України положень, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам України здійснюється спеціально
призначеними Президентом України посадовими особами. Повноваження цих посадових осіб та правові гарантії їх
діяльності визначаються Положенням, яке затверджується Президентом України.

Служба безпеки України регулярно у порядку, визначеному Президентом України, інформує Президента України,
членів Ради національної безпеки України і посадових осіб, спеціально призначених Президентом України, з основних
питань своєї діяльності, про випадки порушення законодавства, а також на їх вимогу подає інші необхідні відомості.

Голова Служби безпеки України щорічно подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Служби безпеки
України.

Голова Служби безпеки України несе персональну відповідальність за своєчасність, об’єктивність і повноту поданої
інформації.

Стаття 33. Контроль за адміністративно�господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки
України

Контроль за адміністративно1господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки України здійснюється у
порядку, визначеному Президентом України.

Стаття 34. Нагляд за додержанням законів
Вищий нагляд за додержанням і застосуванням законів Службою безпеки України здійснює Генеральний прокурор

України та уповноважені ним прокурори.

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 35. Відповідальність співробітників Служби безпеки України
Співробітники Служби безпеки України самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень. Вони повинні

відмовитись від виконання будь1яких наказів, розпоряджень або вказівок, які суперечать чинному законодавству. За
протиправні дії та бездіяльність вони несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Співробітники Служби безпеки України, які виконують свої обов’язки відповідно до наданих законодавством
повноважень і в рамках Закону, не несуть відповідальності за завдані майнові збитки.

Такі збитки відповідно до законодавства компенсуються за рахунок державного бюджету Службою безпеки України.
Стаття 36. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень Служби

безпеки України
Законні вимоги співробітників Служби безпеки України при виконанні ними службових обов’язків є обов’язковими

для громадян і посадових осіб.
Непокора або опір законним вимогам співробітників Служби безпеки України, неправомірне втручання в їх законну

діяльність тягнуть за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 25 березня 1992 року
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
(витяг)

Стаття 106. Президент України:
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про

внутрішнє і зовнішнє становище України;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави,

веде переговори та укладає міжнародні договори України;
4) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних

організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції,

проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;
8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні

засідання не можуть розпочатися;
9) призначає за згодою Верховної Ради України Прем’єр1міністра України; припиняє повноваження Прем’єр1

міністра України та приймає рішення про його відставку;
10) призначає за поданням Прем’єр1міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших

центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження
на цих посадах;

11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади;
12) призначає половину складу Ради Національного банку України;
13) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету

України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр1міністра України міністерства та інші центральні

органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;
16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище

командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної
безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;
19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання

Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;
20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в

Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;
21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану,

а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації 1 з наступним
затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

22) призначає третину складу Конституційного Суду України;
23) утворює суди у визначеному законом порядку;
24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;
26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання

притулку в Україні;
27) здійснює помилування;
28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень

консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;
29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;
30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний

розгляд Верховної Ради України;
31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є

обов’язковими до виконання на території України.
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Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22,
23, 24 цієї статті, скріплюються підписами Прем’єр1міністра України і міністра, відповідального за акт та його
виконання.

Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань
національної безпеки і оборони при Президентові України

Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері
національної безпеки і оборони.

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.
До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем’єр1міністр України, Міністр

оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ
України.

У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.
Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом. 
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ЩИРА ПОДЯКА ЗА ЛЮБЯЗНО НАДАНУ ДОПОМОГУ
У ВИДАННІ ЦІЄЇ КНИГИ:

НА СТОРОЖІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДЕРЖАВИ. 10 РОКІВ СЛУЖБІ БЕЗПЕКИ

Володимиру КРИВУЦІ 1 заслуженому
діячеві науки і техніки України, д. т. н., професо1
ру, ректорові Київського інституту зв’язку

Аліджану СОЛУЯНУ 1 генеральному ди1
ректорові Поліграфічного центру «АССА»

Валерію БОРИСОВУ 1 президентові кон1
церну «Київпідземшляхбуд»

Олександру ФІЛОНЮКУ 1 президентові
Ліги страхових організацій України




