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“

Якщо хочеш іти швидко – йди один,
якщо хочеш дійти далеко – йдіть разом.
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З і сторі ї б агатоб орст ва т і лоохорон ц і в

2001 – рік заснування багатоборства тілоохоронців

49 присвоєних звань «Майстер спорту України з
багатоборства тілоохоронців»:

Костянтин Чорний, Костянтин Хоменко, Андрій
Рудченко, В’ячеслав Нечипоренко, Олексій Цурган,
Владислав Зелений, Олег Плаксін, Владислав Буділов,
Андрій Сергієнко, Олександр Мутель, Едуард Сіренко,
Сергій Андрієнко, Юрій Літовка, Петро Шельолмін,
Дмитро Морозов, Сергій Ніколаєнко, Роман Раюк,
Олександр Мирошкин, Роман Лапа, Олексій Лапа,
Роман Лагутенко, Сергій Чурбанов, Михайло Йожиков,
Микола Шкред, Анатолій Міхейчик, Володимир
Станчик, Микола Олексієнко, Олександр Кошик,
Дмитро Романюк, Олексій Сурік, Олександр Лебедь,
Максим Трачук, Олександр Кудін, Андрій Пайол, Олег
Запрівода, Андрій Зуєв, Михайло Таран, Володимир
Сідоренко, Максим Романчук, Володимир Лось,
Олександр Куцак, Павло Поляков, Андрій Владимирець,
Олександр Пугач, Віталій Пархома, Максим Гончаренко,
Ігор Орел, Олександр Цапля, Вадим Виховський.
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18 майстрів спорту України міжнародного класу:

Костянтин Чорний, Андрій Рудченко, Максим
Романчук, В’ячеслав Нечипоренко, Владислав Зелений,
Константин Хоменко, Олексій Цурган, Олексій Чорний,
Олександр Куцак, Олександ Федорчук, Олексій Лапа,
Роман Раюк, Сергій Гнедой, Олександ Лебідь, Максим
Трачук, Олександр Кудін, Ігор Голомовзий, Юрій
Гончаренко.

2

заслужених майстри спорту України: Олексій
Чорний та Олександр Пугач.

4 заслужених тренери України: Анатолій Павлов,
Вячеслав Козак, Дмитро Морозов, Юрій Гриніченко.
3

судді І категорії: Павло Гайдученко, Дмитро
Серебрянський, Сергій Ільїн.

18 суддів національної категорії: Віктор Адабаш,
Андрій Фурман, Михайло Мотрук, Володимир Пахній,
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Юрій Ковбаса, Сергій Шубенок, Олексій Сурік, Сергій
Рудь, Олексій Бондаренко, Микола Гач, Микола Мороз,
Дмитро Романюк, Микола Олексієнко, Сергій Лєбєдєв,
Ігор Лєбедєвський, Артак Джілавян, Ліліан Джигола,
Хаям Мамедов.

21 суддя міжнародної категорії: Віктор Ткаченко,

Олександр Чередник, Анатолій Павлов, Леонід
Кучерявий, Олександр Дерев’янко, Олег Заєць, Ігор
Даурцев, Константин Хоменко, Руслан Аббасов,
Петро Тимчук, Василь Вакуленко, Єміл Михейциу,
Ніколай Догари, Іраклій Норманія, Грігол Гогуладзе,

Гігі Майсурадзе, Микола Сірий, Анатолій Міхейчик,
Юрій Рікічинський, Димитро Маслев, Тимур Кудлай.

25 іноземних команд-учасників змагань за весь час із
таких країн, як: Австрія, Австралія, Вірменія, Білорусь,
Болгарія, Великобританія, Грузія, Азербайджан,
Казахстан, Киргистан, Молдова, Іспанія, Ізраїль,
Туреччина, Румунія, Росія, Македонія, Польща, США,
Південна Корея, Литва, Латвія, Індія, Данія, Норвегія,
Китай та інших.

9 чемпіонатів світу під егідою Міжнародної
федерації тілоохоронців у містах Ялта, Київ,
Кишинів, Тбілісі, Бухарест.

3 чемпіонати Європи під егідою Міжнародної
федерації тілоохоронців у Румунії (Алба Юлія)
та Болгарії (Софія, Стара Загора).

2 міжнародних відбіркових турніри в Тульчі та
Батумі.

7 обласних центрів, які приймали чемпіонати
України з багатоборства тілоохоронців:
Донецьк, Дніпро, Одеса, Львів, Чернігів,
Чернівці, Вінниця.

5
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1994

У 1994 році представники України вперше вирушили
на міжнародні змагання серед тілоохоронців до Риги.

1995

А вже за рік – у 1995-му – українські бодігарди
дебютували на змаганнях у Штутгарді. Наступними
були змагання тілоохоронців у Санкт-Петербурзі в
1996 році.

1997

Після чергового виступу українських бодігардів у
1997 році на міжнародному турнірі в Болонії за
ініціативою перших організаторів міжнародних
змагань Леоніда Кучерявого, Василя Вакуленка,
Петра Шерекіна та Василя Крутова, за підтримки
Держкомспорту України і ЦР ФСТ «Динамо» України
були проведенні перші змагання серед тілоохоронців
на території нашої держави. З цього часу українське
багатоборство тілоохоронців бере свій відлік як спорт,
а тому умовно прийнято вважати змагання того року
першим чемпіонатом України серед бодігардів.
Фактично ж, змагання мали вигляд турніру, який був
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організований під егідою Міжнародної асоціації
тілоохоронців (ІВА). Формат чемпіонатів тільки-но
починав викристалізовуватися, проте вже тоді носив
абсолютно новий для України характер: «Вперше ми
побачили ці змагання в іноземних фірмах. Але вони не
мали характеру підготовчих і проводилися доволі
стихійно. Спортсмени не знали до чого готуватися.
Наприклад, цього року будемо виконувати таку
вправу, наступного – геть іншу», – своїми спогадами
ділиться суддя міжнародної категорії з багатоборства
тілоохоронців, генеральний секретар IBF, перший
віце-президент ФОУ Леонід Кучерявий. І додає:
«Ми ж описали схему та структуру, щоб бодігарди
могли готуватися. Це, зрештою, сприяє росту рівня
змагань і майстерності спортсменів».

1998

Восени 1998 року в Києві відбувся міжнародний
турнір під егідою ІВА. Зі своїм першим візитом
змагатися в професійній майстерності до України
прибули багатоборці-тілоохоронці з-за кордону:
Білорусі, Великобританії, Данії, Італії, Норвегії і
Південної Кореї. Перше місце посіла команда України.
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1999

У 1999 році місцем проведення змагань стає Ялта, яка
включно до 2010 року приймає одночасно українські
та міжнародні змагання бодігардів. Саме тут свій
початок беруть міжнародні турніри з багатоборства
тілоохоронців, започаткованого в Україні. У вересні
цього ж року національна команда України здобуває
друге місце на змаганнях у Лондоні.

2000

У 2000 році Ялта вдруге прийняла міжнародний турнір
«Тілоохоронець-2000». Географія країн-учасників
змагань розширювалася: окрім Білорусі та Росії,
прибули також команди Грузії, Казахстану та Молдови.

2002

У 2002 році за результатами міжнародного турніру
«Тілоохоронець-2002» перше місце зайняла команда
УДО України, друге – команда Служби охорони
Президента Республіки Казахстан, а третє – команда
Служби державної охорони Киргизької Республіки.
VI чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців
відзначився такими результатами: І місце – команда
соціального захисту пенсіонерів і військовослужбовців
УДО України, ІІ місце – команда «Титан-Стирол»
м. Горлівка, ІІІ місце – команда «Щит» м. Донецьк.

2001

2001 року навесні Міністерство юстиції України
зареєструвало багатоборство тілохоронців як офіційний
вид спорту. Держкомспорт України ввів цей різновид
змагань до єдиної спортивної класифікації та затвердив
правила їхнього проведення. Багатоборці – тілоохоронці
стали отримувати спортивні розряди, звання майстрів
спорту України та майстрів спорту України міжнародного
класу. Стрімко росла популярність українського формату
змагань за кордоном.
Цього ж року світ побачила й перша редакція правил
багатоборства тілоохоронців. Серед укладачів Василь
Вакуленко, Леонід Кучерявий, Вячеслав Козак і Анатолій
Павлов.
У Ялті відбувся міжнародний турнір «Тілоохоронець2001». Під час V чемпіонату України з багатоборства
тілоохоронців команда соціального захисту
військовослужбовців УДО України посіла перше місце.
Срібло та бронзу здобули команда УДО України та
команда СБУ, відповідно.

7

book_ukr_Layout 1 07.04.2019 21:19 Страница 8

Цікавий факт: 100 із 100 –
таким є найкращий результат
персонального заліку зі швидкісної
стрільбі з різних положень.
Показав його у 2002 році Петро
Шельомін із команди Управління
«А» СБУ міста Києва під час VІ
чемпіонату України.

2002 року Держкомспорт України присвоїв перші
звання «Національний суддя зі спорту» Василю
Вакуленку, Леоніду Кучерявому, Олександру Лучку,
Олександру Дерев’янку і Вячеславу Козаку. Першими
майстрами спорту України з багатоборства
тілоохоронців стали Костянтин Чорний, В’ячеслав
Нечипоренко, Костянтин Хоменко, Андрій Рудченко,
Роман Раюк, Сергій Ніколаєнко, Максим Лавриненко,
Олександр Мирошкін.

2003

2003 рік ознаменований міжнародним турніром
«Тілоохоронець-2003» (І місце – команда УДО України,
ІІ місце – команда Служби безпеки Президента
Білорусі, ІІІ місце – команда Служби безпеки
Президента Казахстану) і VIІ чемпіонатом України з
багатоборства тілоохоронців (І місце – команда Фонду
соціального захисту пенсіонерів, співробітників і
військовослужбовців УДО України, ІІ місце – команда
Управління «А» СБУ, ІІІ місце – команда «Альфа-Щит»).
На турнір з’явились 17 команд з Білорусі, Грузії,
Казахстану, Молдови і України. Для ознайомлення зі
змаганнями прибули спостерігачі з Латвії, Литви,
Румунії та Росії.

2004

2004 року в міжнародному турнірі
«Тілоохоронець-2004»
(І місце – команда Казахстану,
ІІ місце – команда УДО України,
ІІІ місце – команда СБП Білорусі)
і VIІІ чемпіонаті України з
багатоборства тілоохоронців
(І місце – команда Фонду
соціального захисту пенсіонерів,
співробітників і
військовослужбовців УДО України,
ІІ місце – команда ГУ «А» СБУ, ІІІ
місце – команда Служби охорони
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в АР Крим) брали участь 16 команд з Росії, Білорусі,
Казахстану, Молдови та України.

2005

У 2005 році відбувся міжнародний турнір
«Тілоохоронець-2005» (І місце – команда УДО України,
ІІ місце – команда СБП Білорусі, ІІІ місце – команда
Індії) та IX чемпіонат України з багатоборства
тілоохоронців (І місце – команда Служби охорони в
АР Крим, ІІ місце – команда Фонду соціального
захисту пенсіонерів, співробітників і
військовослужбовців УДО України, ІІІ місце – команда
ГУ «А» СБУ). Боротися за звання кращих прибули 23
команди служб безпеки VIP з Білорусі та Молдови,
Індії та Грузії, Латвії та Росії, а також міст України:
Донецька, Севастополя, Горлівки, Дніпропетровська,
Кременчука, Києва, Сімферополя.

2006

Х ювілейний чемпіонат України (І місце – команда
Служби охорони в АР Крим, ІІ місце – команда
ФСЗПСВ УДО України, ІІІ місце – команда ГУ «А» СБУ)
та міжнародний турнір «Тілоохоронець-2006»
(І місце – команда УДО України, ІІ місце – команда СБП
Білорусі, ІІІ місце – команда Спеціальної служби Індії)
відбулися у 2006 році. Брали участь 22 команди, в
тому числі багатоборці-тілоохоронці з Білорусі, Росії,
Грузії, Індії та Молдови.
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2007

У 2007 році проводився міжнародний турнір
«Тілоохоронець-2007» (І місце – команда УДО України,
ІІ місце – команда СБП Білорусі, ІІІ місце – ССДО Грузії)
та XI чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців
(І місце – команда Департаменту СО в АР Крим, ІІ
місце – команда УКРСИББАНКУ, ІІІ місце – команда
Фонду соціального захисту пенсіонерів, співробітників
і військовослужбовців УДО України). У змаганнях
взяли участь 26 команд з Білорусі, Болгарії, Грузії, Індії,
Македонії, Молдови, Казахстану, Росії, а також з
регіонів України.

2008

У 2008 році засновано Федерацію охоронців України
(ФОУ), а восени проведено ювілейні міжнародні
змагання в Ялті. Для участі у турнірі «Тілоохоронець2008» (І місце – команда УДО України, ІІ місце –
команда СБП Білорусі, ІІІ місце – команда СОП
Казахстану) та XII чемпіонаті України з багатоборства
тілоохоронців (І місце – команда Департаменту СО в
АР Крим, ІІ місце – команда «УКРСИББАНКУ»,
ІІІ місце – команда СБУ «Альфа» м. Кременчук)
традиційно прибули команди з-за кордону: Білорусі,
Індії, Казахстану, Грузії, Молдови, Росії. Перелік
доповнився командами таких країн, як Угорщина,
Болгарія, Латвія, а також спостерігачами з Литви,
Німеччини, Румунії.

Цікавий факт: Звання майстрів
спорту України – білорусам! За
високі спортивні результати
рішенням колегії Міністерства
України у справах сім’ї, молоді і
спорту було присвоєно звання
майстрів спорту України з
багатоборства
тілоохоронців
спортсменам команди Служби
безпеки Президента Республіки
Білорусь: Володимиру Станчику,
Антону
Новику,
Анатолію
Міхейчику, Роману Швайбі.

2009

У 2009 році свої перші змагання – І відкритий турнір
«Тілоохоронець-2009» – провела Київська асоціація
бодігардів (І місце – команда «Білорусь-2» м. Мінськ,
ІІ місце – команда «ФТУ» м. Київ, ІІІ місце – команда
«СНД» м. Москва).
У міжнародному турнірі «Тілоохоронець-2009»
(І місце – команда УДО України, ІІ місце – команда СБП
Білорусі, ІІІ місце – команда СОП Казахстану) та XIIІ
чемпіонаті України з багатоборства тілоохоронців (І
місце – команда Департаменту СО в АР Крим, ІІ
місце – команда «К-5» м. Київ, ІІІ місце – команда
«Моноліт Граніт» АР Крим) взяли участь 25 команд
країн Європи, СНД та України. З кожним роком
змагання серед тілоохоронців набували популярності

не тільки у фахівців, але викликали великий
пізнавальний інтерес у глядачів. На центральній площі
міста Ялти, де змагалися тілоохоронці, зібралися
близько п’яти тисяч глядачів.

2010

У 2010 році черговий виток розвитку торкнувся
формалізації об’єднань бодігардів на міжнародному
рівні: було засновано Міжнародну федерацію
тілоохоронців (IBF). Активно розбудовувалася мережа
спортивних федерацій у регіонах України та
закордоном. IBF остаточно закріпилась на позиції
світового лідера в питанні проведення змагань
бодіградів.

9

book_ukr_Layout 1 07.04.2019 21:19 Страница 10

Цікавий факт: За весь час у щорічних Міжнародних змаганнях з багатоборства тілоохоронців взяли участь
команди з 4-х континентів. А це десятки країн, як от: Австрія, Австралія, Вірменія, Білорусь, Болгарія,
Великобританія, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Киргистан, Молдова, Іспанія, Ізраїль, Туреччина, Румунія, Росія,
Македонія, Польща, США, Південна Корея, Литва, Латвія, Індія, Данія, Норвегія та інші. Географія продовжує
розширятися, – наголошують в IBF. Суддя міжнародної категорії з багатоборства тілоохоронців, перший віцепрезидент IBF, голова ради ФОУ Василь Вакуленко з гордістю розповідає про ріст інтересу до спортивного руху
бодігардів у світі: «Останній чемпіонат у Вінниці став поштовхом для команди із Китаю. Країна сьогодні вже
створила свою федерацію. Дуже приємно, що наше творіння не просто функціонує, а й має підтримку та
розвиток за межами Батьківщини протягом вже третього десятиліття. Особливо радує те, що існуючі
федерації бодіградів у країні та світі – це «живі» професійно-спортивні об’єднання, які регулярно виставляють
команди на змагання, готують власних майстрів спорту та суддів. Як результат – сьогодні на будь-яких
змаганнях наша суддівська колегія складається з представників 5-7 країн світу. Тобто судить не одна країна,
як було раніше…
Це беззаперечно надихає рухатись уперед!»
Улітку в Києві відбувся II відкритий турнір Київської
асоціації бодігардів «Тілоохоронець-2010» (І місце –
команда «Титан» м. Київ, ІІ місце – команда ФОУ, ІІІ
місце – команда «Титан» м. Донецьк).
Того ж року на зміну міжнародним турнірам
приходить формат чемпіонату світу з багатоборства
тілоохоронців. Чемпіонат світу (І місце – команда УДО
України, ІІ місце – команда СБП України, ІІІ місце –
команда СБП Білорусі) та XIV чемпіонат України з
багатоборства тілоохоронців (І місце – команда
Департаменту охорони в АР Крим, ІІ місце – команда
Міжрегіонального центру спеціальної підготовки
Центру спеціальних операції СБУ м. Кременчук, ІІІ
місце – команда «Титан» м. Київ) зібрали рекордну
кількість учасників – 28 команд із 14 країн. З цього
часу підготовка до чемпіонатів стає ще більш
напруженою. Організатори отримують справжній
виклик: окрім розміщення великої кількості іноземних
гостей, з’являється необхідність врахувати досвід
міжнародних антитерористичних організацій при
складанні програми змагань.
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«Це цілорічна робота – постійні консультації,
відрядження з метою перейняття досвіду в
закордонних колег, – розповідає Петро Тимчук,
віце-президент ФОУ, суддя міжнародної категорії
з багатоборства тілоохоронців. – Сьогодні, як і
раніше, проведенню чемпіонатів передує
титанічна праця: робота багатьох людей і
відомств. Включаються всі, незалежно від посад
і звань. Але воно того варте! Уявіть тільки: на
першому чемпіонаті України в 1997 році було 8
команд, а останній чемпіонат у Вінниці зібрав 26
команд! Ми дуже вдячні обласним і місцевим
державним адміністраціям, а також спонсорам,
які незмінно протягом усіх років проведення
змагань бодігардів беруть участь у вирішенні
організаційних питань і сприяють проведенню
чемпіонатів.»
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2011

У 2011 році істотні зміні відбуваються в організації
змагань: відтепер чемпіонат України та чемпіонат світу
стають двома окремими заходами, які відбуваються
навесні та восени, відповідно. З метою популяризації
виду спорту Федерація охоронців України приймає
рішення про запровадження традиції проведення
щорічного чемпіонату України в різних регіонах
країни. Першим обласним центром, який прийняв XV
чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців
(І місце – команда СБУ в АР Крим, ІІ місце – команда
ДО в АР Крим, ІІІ місце – команда «Титан»), стає
Донецьк. Улітку тілоохоронці зустрілися на III
міжнародному турнірі «Тілоохоронець-2011» (І місце –
команда «Титан» м. Київ, ІІ місце – команда «Альфа-

центр плюс» АР Крим, ІІІ місце – команда «ФОУ» у
Київській області). Це був захід Київської асоціації
бодігрдів, який передував чемпіонату Європи з
футболу 2012 і мав на меті удосконалення професійної
підготовки охоронців в умовах проведення масових
заходів. Чемпіонат світу (І місце – команда СБП
Білорусі, ІІ місце – команда УДО України, ІІІ місце –
команда Департаменту охорони в АР Крим)
традиційно відбувся восени в Ялті.
Цікавий факт: Подвійне свято спорту! Дата проведення XV чемпіонату України з багатоборства
тілоохоронців збіглася зі святкуванням 75-річного
ювілею футбольного клубу «Шахтар». Спортивне
свято відзначають і бодігради, і футболісти!

2012

У 2012 році вчинено перший теракт: перший виклик
цього кримінального злочину за всю історію
незалежної України. Роль і місія чемпіонатів стає
очевидною. Багатоборство тілоохоронців тепер, як
ніколи актуальне, адже є чи не єдиним видом
прикладного спорту, який на державному рівні сприяє
контртерроризму. Експерти стають більш
прискіпливими та вимогливими до правил і умов
проведення змагань бодігардів. Як результат –
з’являється друга редакція правил багатоборства
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тілоохоронців під редакцією Анатолія Павлова, Василя
Вакуленка, Леоніда Кучерявого, Юрія Гриніченка,
Вячеслава Козака, Віктора Ткаченка, Олександра
Чередника та Олександра Дерев’янка. Суддя
міжнародної категорії з багатоборства тілоохоронців,
голова колегії суддів ФОУ, Віктор Ткаченко говорить:
«На жаль, події 2012-го дали укорінитися поганій
тенденції. Тому зараз багато замахів на осіб, яких
охороняють, а також терактів проводиться за
допомогою вибухівки. Це призводить до того, що ми
вимушені змінювати акценти, удосконалювати
форми та методи в такому виді багатоборства
тілоохоронців як «Пошук «вибухових» пристроїв у
автомобілі». Проте спорт бодігардів тим і
унікальний: він охоплює всі сфери життєдіяльності, в
яких потенційно можуть виникати загрози для VIPa, і
разом з тим ще й здатний підлаштовуватися до
вимог часу та вирішувати питання терористичних
загроз державного масштабу». XVI чемпіонат України з
багатоборства тілоохоронців (І місце – команда «Титан»
м. Донецьк, ІІ місце – команда Департаменту охорони в
АР Крим, ІІІ місце – команда «Титан» м. Київ) приймала
на своїй землі Федерація тілоохоронців
Дніпропетровської області. А на чемпіонат світу
(І місце – команда УДО України, ІІ місце – команда СБП
України, ІІІ місце – команда Департаменту охорони в
АР Крим) команди вирушили до Криму.

2013

У 2013-му відбувся черговий чемпіонат світу з
багатоборства тілоохоронців в українському Криму.
Перше призове місце здобула команда «А» СБУ із
Сімферополя. ІІ місце і срібні медалі завоювала
команда УДО України. Бронзу отримала команда
Служби безпеки Президента Білорусі. Черговий
чемпіонат України (І місце – команда Центру
спеціальних операцій «А» СБУ, ІІ місце – команда СБП
України, ІІІ місце – команда «Титан» м. Київ) серед
бодігардів відбувся того року в Одесі та зібрав 21
команду з-за кордону та України. Відбіркові змагання
на чемпіонат світу серед балканських країн відбулись
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у Тульчі, Румунія (І місце – команда «Динамо»,
Білорусь; ІІ місце – команда Федерації охоронців
України; ІІІ місце – команда «Тигр» із Чернівців), а
чемпіонат Європи – в Старій Загорі, що в Болгарії (І
місце – команда УДО України, ІІ місце – команда НСО
із Болгарії, ІІІ місце – команда коледжу, Болгарія).

2014

2014 рік приніс багато змін не тільки для країни, а й
став справжнім випробуванням для виду спорту. З
метою пошуку локації для проведення змагань були
розпочаті переговори з колегами за кордоном.
Розуміючи ситуацію в Україні, пропозиції перенести
проведення змагань в їхні країни надали Грузія,
Болгарія, Румунія. До речі, в цих країнах створені
національні федерації бодігардів, і вони є членами
Міжнародної федерації тілоохоронців. На спільному
засіданні ФОУ і IBF прийняли рішення: провести у
червні 2014 року міжнародний турнір «Бодігард-2014»
у Батумі (І місце – команда АР Аджарії, ІІ місце –
команда спеціальної служби державної охорони
Грузії, ІІІ місце – команда Служби безпеки Президента
Білорусі), а у вересні 2014-го року – чемпіонат світу з
багатоборства тілоохоронців у Бухаресті (І місце –
команда УДО України, ІІ місце – команда Служби
безпеки Президента Республіки Білорусь, ІІІ місце –
команда Служби державної охорони Молдови).

2015

У 2015 році рішенням Міністерства молоді та спорту
України за вагомий внесок у підвищення рівня
підготовки тілоохоронців, набуття практичних знань та
міжнародний обмін досвідом проведення охоронних
заходів, сприяння зміцненню дружби і співпраці між
силовими структурами України, укріплення взаємодії
між правоохоронними органами у боротьбі зі
злочинністю та розвиток службово-прикладних видів
спорту в нашій державі Федерація охоронців України
отримала статус «НАЦІОНАЛЬНОЇ». XVIІІ чемпіонат
України відбувся у Львові (І місце – команда «Титан»
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ДДСО при МВС України, ІІ місце – команда УДО
України, ІІІ місце – ОК «Антитерор Секюріті» м. Київ), а
чемпіонат світу – в Києві (І місце – команда УДО
України; ІІ місце – команда державної служби охорони
МВС України; ІІІ місце – команда спеціальної
державної служби охорони Грузії).

2016

2016 року XIX відкритий чемпіонат України відбувся
влітку в Чернігові (І місце – команда Управління
поліції охорони з ФБ в м. Києві, ІІ місце – команда УДО
України, ІІІ місце – команда спецпідрозділу ДПтС
України, м. Дніпро), а восени міжнародні команди
з’їхалися до Києва на чемпіонат світу з багатоборства
тілоохоронців (І місце – команда УДО України, ІІ місце
– команда Служби державної охорони Молдови, ІІІ
місце – команда управління поліції охорони ФБ в м.
Києві). Чемпіонат Європи українські команди
відвідали в Болгарії (І місце – команда служби безпеки
президента України, ІІ місце – команда Служби
безпеки Президента Білорусі, ІІІ місце – команда
Національної поліції охорони МВС України).

2017

У 2017 році у Чернівцях відбувся XX чемпіонат з
багатоборства тілоохоронців (І місце – команда

Управління поліції охорони з ФБ в м. Києві, ІІ місце –
команда УДО України, ІІІ місце – команда служби
державної охорони Молдови). Захід зібрав 25
команд, в тому числі й іноземних. Чемпіонат Європи
з багатоборства тілоохоронців пройшов улітку в
Румунії (І місце – команда Служби державної
охорони Молдови; ІІ місце – команда «Динамо» із
Білорусі; ІІІ місце – команда Служби безпеки
Президента України), а чемпіонат світу прийняла
восени Молдова (І місце – команда Держохорони
Республіки Молдова, ІІ місце – команда служби
безпеки Президента Білорусі, ІІІ місце – команда
спецслужби держохорони Грузії).

2018

Останній чемпіонат України відбувся у Вінниці у травні
2018 року (І місце – команда СБП України 1, ІІ місце –
команда поліції охорони Київської області, ІІІ місце –
команда підрозділу особистої охорони УДО України).
А у вересні кращі вітчизняні команди вирушили до
Тбілісі на чемпіонат світу, за результатами якого
команда Управління державної охорони України
посіла перше місце. Друге місце посіла команда
Молдови, а третє розділили між собою команда
служби безпеки президента УДО України та команда
Грузії.
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В і д голови ФТД О

Ідея створення подібного видання зародилася
завдяки «українському Цою» – Кузьмі (Андрій
Кузьменко) та його пісні «Старі фотографії». Ця
надзвичайно мудра людина за життя поводилася як
поет, як поет він і пішов…

Чому старі фотографії? Щодо збереження спогадів я – консерватор. Вважаю, що фотографії повинні бути в
друкованому вигляді, особливо ті, які найбільш цінні. Особливо при теперішній комп’ютеризації та моді
зберігати все в такому вигляді, коли без електрики і церемоній нічого не відкриєш, не пригадаєш... А журнал –
це те, що можна з-під подушки або з тумбочки дістати будь-якої миті, навіть коли немає світла. Відкрити і
побачити обличчя.

Ми вперше реалізуємо такий масштабний друкований проект, у якому спробували згадати майже всіх, хто
дотичний до нашої теми. Вперше ми об’єднуємося довкола подій і дат, щоб сказати про тих людей, які не
вибороли жодних відзнак у змаганнях, проте забрали в свій дім, родину, колектив знання, які допоможуть їм
та оточуючим людям вижити. І це вже не мало для безпеки сім’ї, міста, країни... Вперше ми згуртовуємо
однодумців, щоб показати обличчя всіх тих, хто більше 10-ти років рухає локомотив змін у сфері особистої
охорони в Україні. Пишемо на сторінках журналу про тих, для кого багатоборство тілоохоронців стало злітною
смугою у житті…

Наше видання здебільшого присвячене історії, проте, гортаючи його сторінки, Ви також познайомитесь із
філософією нашого буття, завдячуючи якій ми й відзначаємо нині ювілей.
Сподіваюсь, що час, в якому ми живемо, попри свою важкість, буде плідним на зрушення та перемоги!

Вірю в цілісність наших земель, незалежність України і непохитність нашого народу. Але само собою це не
настане. Для цього потрібні лише спільні зусилля Сходу, Заходу, Півночі та Півдня – усіх тих, з ким ми
познайомилися за роки спортивної та професійної діяльності.
Хочу відзначити мої особисті сподівання та надії щодо української молоді. Переконаний, що їхнє покоління
буде сумлінним у праці, і їм вдасться розбудувати квітучу та багату Україну!

З повагою,

Олександр Бухановський
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І сторі я ст ан овлен н я ФТД О
Крізь терни до зірок. Луцій Анней Сенека

2005-й – третє місце серед команд недержавних структур на IX чемпіонаті України з багатоборства
тілоохоронців у Ялті.
2006-й – друге місце на Х чемпіонаті України з багатоборства тілоохоронців у Ялті. Присвоєння звань майстрів
спорту України. Сьомий професійний аудит НАСТ Росії у Нижньому Новгороді.
2007-й – друге місце команди на XI чемпіонаті України в Ялті.

2008-й – створення ГО «Федерація тілоохоронців Дніпропетровської області». Зміни в командному складі
ФТДО. Друге місце на ХІІ чемпіонаті України з багатоборства тілоохоронців у Ялті. Міжнародний турнір охоронців
у Мінську.
2009-й – І відкритий турнір Київської асоціації бодігардів «Охоронець-2009».

2010-й – поява другої команди від ФТДО під назвою «Добра справа». ІІ відкритий турнір Київської асоціації
бодігардів «Охоронець-2010». XIV чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців у Ялті. Турнір з
багатоборства тілоохоронців на кубок ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
2011-й – XV чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців у Донецьку. III Міжнародний турнір Київської
асоціації бодігардів.

2012-й – XVI чемпіонат України у Дніпрі. Команда «Дуган КР» посідає ІV місце на II турнірі охоронців «NPBL
Ukraine 2012» категорії «В» у Миколаєві. Міжнародний турнір з професійного кікбоксингу на кубок Президента
України у Кривому Розі.
2013-й – XVIІ чемпіонат України в Одесі.

Хочеш миру – готуйся до війни. Корнелій Непот

2014-й – рік волонтерства. Початок антитерористичної операції на Сході України.

2015-й – XVIII відкритий чемпіонат у Львові. V місце на чемпіонаті світу «Бодігард-2015» у Києві.

2016-й – чемпіонат Європи «Bodyguard-2016» у Болгарії. ІІІ місце в абсолютному загальнокомандному заліку
на ХІХ чемпіонаті України у Чернігові. IX місце на чемпіонаті світу «Бодігард-2016» у Києві.
2017-й – ХХ чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців у Чернівцях.

2018-й – XXI чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців у Вінниці.

Федерація тілоохоронців
Дніпропетровської області сьогодні – це:

3 майстрів спорту з багатоборства тілоохоронців: Олексій Сурік,
Дмитро Романюк, Микола Олексієнко.

7 суддів з багатоборства тілоохоронців: Олексій Сурік, Микола
Олексієнко, Дмитро Романюк,
Дмитро Мороз, Олександр Бухановський, Сергій Бондаренко,
Павло Гайдученко.
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І н терв’ ю

КОМА НД А ТІ ЛООХОРОНЦ І В У К РС И ББА НК У
Перша команда тілоохоронців
недержавної структури, яка
протягом
4 років посідала призові
місця.

Першими серед приватних
команд отримали звання
майстрів спорту вже на
другий рік участі.

Кістяк команди складали
криворіжці Дмитро Романюк,
Олексій Сурік, Микола
Олексієнко та одесит
Олександр Кошик.

Валерій Богушов,
керівник Департаменту безпеки УКРСИББАНКУ BNP ParibasGroup,
член оргкомітету Чемпіонату України з багатоборства тілоохоронців
– Чому вирішили взяти участь у чемпіонаті?

– Мотивів для
щонайменше три.

участі

в

чемпіонаті

було

По-перше, ми мали бажання підняти охорону
співробітників, будівель і приміщень банку на якісно
новий рівень. Ми були впевнені, що змагання
покажуть дійсний статус охорони, вплинуть на рівень
заробітної плати, а також підвищать внутрішню
зацікавленість охоронців до своїх функціональних
задач.

По-друге, ми прагнули на власні очі переконатися
у кваліфікованості наших охоронців, а також
показати банківському ТОП-менеджменту й
бізнесменам, що наша охорона за якістю відповідає
стандартам українського ринку охоронних послуг.
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І по-третє, це був наш перший досвід участі в
подібних спортивних заходах, де можна було і себе
показати, й на інших подивитися, отримати безцінні
знання та відповісти собі на питання: чого варті, в
якому напрямку розвиватися.

– Що, на Вашу думку, є запорукою успіху
команди УКРСИББАНКУ протягом кількох років
поспіль?
– Запорука успіху – це симбіоз відчуття
відповідальності за підготовку учасників команди
та відповідальність за результат самих спортсменів.

Відчуття переваги над більшістю команд-учасників
першого для нас чемпіонату, в тому числі й
державних структур, стало поштовхом до перемоги.
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Успіх у подальшому – теж неймовірна мотивація.
Адже багато хто стає чемпіонами, але підтверджують
чемпіонство протягом наступних років – одиниці.
Відповідно й захист титулу на чемпіонаті мотивував
виступати не гірше, ніж минулого року. У хлопців
з’явилися амбіції професійних спортсменів.

– Яку роль наразі відіграють
чемпіонати?
Що
вони
дають
тілоохоронцям?

подібні
нашим

– Важлива роль чемпіонатів – забезпечувати на
українському ринку фізичної охорони той рівень
послуг, який сьогодні вимагає іноземний інвестор.

Після появи в Україні іноземних компаній з’явилася
й нова тенденція: відбувається скорочення штату
охорони, перехід на аутсорсинг. Отже значно виріс
рівень вимог до охоронних структур, а з ним, до речі,
й конкуренція. А оскільки участь у міжнародних
змаганнях і чемпіонатах України беруть іноземні
команди, наші охоронні структури отримують
можливість обміну досвідом, що сприяє розумінню
того, чого саме чекає від охорони клієнт з-за
кордону.
– Які нові тенденції простежуються у сфері
охоронних послуг. Та на чому нині акцентують
увагу в спорті?

– За понад 10 років багато що змінилося.
Змінилися акценти в житті та спорті.

Якщо раніше до розмінування автомобілів
ставилися більш формально, то після подій 20132014 років (коли скрізь вибухали автомобілі,
заміновували будівлі та приміщення) ця проблема
набула
актуальності.
Зараз
такому
виду
багатоборства тілоохоронців надають великого
значення. Охоронець, який не знає сучасних
елементів розмінування (автомобілів та інших місць
перебування), не зможе захистити клієнта від усіх тих
видів зброї, які нині існують.
– Основна мета діяльності Федерації
бодігардів сьогодні. У чому вона полягає?

– Федерація незмінно залишається «кузнею
кадрів».

У світі немає жодного державного правителя,
жодного бізнесмена, який би не мав особистої
охорони. Бодігарди – еліта охоронних структур.
Проте не слід забувати, що їх обирають зі звичайних
охоронців, які просто більше за інших захоплені
своєю справою та професійним зростанням.
Федерації тілоохоронців – це своєрідні платформи
для розвитку таких фахівців. Інша місія подібних
об’єднань – адаптація військових пенсіонерів,
спортсменів до роботи в приватних структурах
охорони і безпеки бізнесу. Чим тіснішою буде
співпраця приватного й державного секторів, тим
якіснішим буде ринок охоронних послуг.

17
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І сторі я

2005 Ялта
• У 2005-му році відбувся перший виступ бодігардів УКРСИББАНКУ на ІХ чемпіонаті України з багатоборства
тілоохоронців. До складу команди ввійшли Микола Олексієнко, Олександр Кошик, Дмитро Романюк та Олексій
Сурік. Команда здобула бронзові медалі серед недержавних команд чемпіонату. Дмитро Романюк з результатом
1 хв. 09,64 сек. другим подолав смугу перешкод на автомобілі. Підготовкою хлопців займалися заслужений
тренер України, майстер спорту Радянського Союзу з кульової стрільби Вячеслав Козак і заслужений тренер
України, член суддійської колегії, заслужений працівник фізичної культури і спорту Анатолій Павлов.

«Ідеальнішого колективу я не зустрічав. Не знаю,
що хлопців так згуртувало. Можливо, їх зблизило
щось у житті. Можливо, це здатність Олександра
Бухановського об’єднувати людей. Але, дійсно,
кращого колективу на своєму шляху я не зустрічав!
Саме тому, що вони мені неймовірно імпонували,
я віддавався на тренуваннях максимально. Вони
мене буквально поглинали. Так, хлопці були
«далекі» в багатьох моментах, зате в них горіли очі,
був великий інтерес. З самого початку я бачив, що
в цих людей є мета. А коли є мета, можна досягти
дуже багато».
Вячеслав Козак, тренер зі стрільби

«Рівень підготовки та організованості, з яким
прийшли до мене хлопці, був достатньо високим.
Усі вже мали спортивний та військовий досвід.
Тому в цілому тренування проходили в
невимушеній обстановці. З чим дійсно були
труднощі, так це зі стрільбою. Тут справді треба
було хлопців підтягувати, і не абияк, а вкрай
інтенсивно та швидко. Адже в приватних
структурах, на відміну від державних, є певні
проблеми зі зброєю, які унеможливлюють
ефективну підготовку з цього виду багатоборства».
Анатолій Павлов, тренер зі спецпідготовки
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ФЕ ДЕРАЦІЯ
ТІ ЛООХОРОНЦІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олексій Сурік, капітан першої команди, майстер
спорту України, суддя національної категорії з
багатоборства тілоохоронців:

«Капітан повинен постійно підтримувати бойовий
дух команди, приділяти увагу кожному бійцю й
усувати всі можливі суперечки. Позитивний настрій
колективу перед змаганнями є вкрай важливим.
Адже старт – це своєрідна точка відліку. Далі:
виклався на повну – отримуєш хороший результат,
якщо ж ні – не отримуєш. У нас вийшло гарно
реалізуватися. Чому? Тому що ми цього дуже
прагнули, завзято працювали над собою, і нам
благословилось».

19
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І сторі я

2006 Ялта, Нижній Новгород
• 2006-го року з тим самим складом команди бодігарди УКРСИББАНКУ посіли друге місце на
Х чемпіонаті України з багатоборства тілоохоронців у Ялті. За результатами змагань усі хлопці
отримали звання майстрів спорту України. Того ж року в команді з’явився запасний гравець –
Артем Погребний. Крім цього, УКРСИББАНК взяв участь у сьомому професійному аудиті
Національної асоціації охоронців Росії у Нижньому Новгороді.

Дмитро Романюк, майстер спорту України з
багатоборства тілоохоронців, суддя національної
категорії, інструктор Міжнародної конфедерації з
практичної стрільби:

«Позаочі нас називали «сіби». Ми відмінно
стріляли. Багато хто не міг стримати подиву. Казали:
уявляєте, приватна команда «перестрілює» команди
державних структур! Нам навіть не вірили, що ми
недержавна структура. Думали, що ми замасковані
спецпрацівники», – сміється Дмитро Романюк.
Микола Олексієнко, майстер спорту України з
багатоборства тілоохоронців, суддя національної
категорії, інструктор Міжнародної конфедерації з
практичної стрільби:

«Головна користь змагань – навіть не призове
місце. Для практикуючого тілоохоронця це
можливість отримати добрячу порцію адреналіну та
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навчитися контролювати себе під час стресової
ситуації. Після чемпіонату тілоохоронець відчуває
себе в тонусі від 6 до 9 місяців: усе помічає, відмінно
реагує на загрози, оперативно їх відпрацьовує. В цей
період він схожий на снігову кулю, яка зрушила з
місця й котиться. Котиться, котиться, поки не
зупиниться».
Артем Погребний, учасник змагань, бізнесмен:

«Готуватися мені було навіть цікавіше, ніж
виступати. Підготовка до змагань – це довгий процес
відпрацювання навичок. Чудові тренери, гарні
умови. Ти багато стріляєш, бігаєш, виконуєш вправи
на авто, отримуєш неосяжну кількість профільних
знань. Сьогодні я повністю полишив сферу безпеки
й охорони, проте певні звички лишилися.
Наприклад, ношу з собою ніж, джгут і бинт, щоб у
разі потреби надати долікарську допомогу».

book_ukr_Layout 1 07.04.2019 21:19 Страница 21

21

book_ukr_Layout 1 07.04.2019 21:19 Страница 22

І сторі я

2007 Ялта
• У 2007-му році команда бодігардів УКРСИББАНКУ бере участь у черговому чемпіонаті
України з багатоборства тілоохоронців у Ялті й повторює свій успіх. Хлопці знову
продемонстрували кращі результати в подоланні смуги перешкод на автомобілі та вдруге стали
срібними призерами змагань.

Олександр Кошик, майстер спорту України з
багатоборства тілоохоронців:

«У спорт бодігардів мене привів Леонід Павлович
(прим. – Максименко). Він, власне, й запропонував
мені долучитися до першої команди тілоохоронців
від УКРСИББАНКУ. Я з радістю погодився. Тоді для
мене змагання стали можливістю спробувати себе в
стрільбі, спецпідготовці, обмінятися знаннями та
досвідом. На мою думку, й донині змагання з
багатоборства тілоохоронців залишаються чи не
єдиною професійною платформою для прикладного
навчання охоронців. Адже тільки в умовах, що
максимально наближені до реальних, можна перевірити навички та уміння групи особистої охорони».

• 2007 року завершується становлення колективу
Федерації тілоохоронців Дніпропетровської області.
Саме так: задовго до офіційної реєстрації, на Дніпропетровщині вже існувала когорта професіоналів
сфери фізичної безпеки, згуртована навколо ідеї
протидії криміналу та соціальної адаптації військових
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пенсіонерів. Напрями роботи об’єднання були обрані
неспроста – адже голова ФТДО Олександр Бухановський сам у 2000-му поповнив ряди пенсіонерів
правоохоронних структур України і питання соціалізації, ресоціалізації, адаптації стали для нього
нагальними… Взагалі, історія Федерації тісно пов’язана з особистістю її засновника. Наприклад, те, що
нині ФТДО офіційно представляє багатоборства
тілоохоронців у області, є більшою мірою результатом особистого знайомства Олександра Бухановського з Валерієм Ляшенком. По закінченню майже
17 років з моменту знайомства вони й донині згадують один одного з теплом у серці та вдячністю в душі.
Олександр Бухановський, голова ФТДО:

«Улітку 2001 року доля звела мене з професіоналом, фахівцем і просто гарною людиною –
Валерієм Миколайовичем Ляшенком. Термін, який я
вживаю «взяв за руку і завів у цей світ професійних
охоронців», я застосовую досі на адресу цієї людини.
Адже саме з подачі Валерія Миколайовича
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жавну охорону, а також моєму знайомству з Олександром, про яке нині можна сказати – доленосне.
у вересні 2001 я вперше побачив змагання
бодігардів у Ялті. І був приємно вражений
культурою, миролюбством та ентузіазмом того
спортивного колективу.

Сказати, що коли-небуть я розмірковував, що буду
мати відношення до роботи тілоохоронців, було б не
правдою. Проте тоді завдяки товаришам і однодумцям, які були поруч, я загорівся цією ідеєю. Окремих
слів подяки, звісно ж, заслуговує мій наставник:
Валерію Миколайовичу, дякую Тобі! Сподіваюсь
бачити Тебе затребуваним і натхненним!»

Валерій Ляшенко, полковник УДО у відставці,
перший суддя міжнародної категорії екстра-класу
універсального бою і суддя міжнародної категорії
панкратіону:

«Це десятиліття пов’язане з тобою, Олександре
(прим. – Бухановський), з твоєю працею та стараннями…

У 90-х роках з метою популяризації даного виду
спорту було прийнято рішення про залучення до
змагань з багатоборство тілоохоронців приватних
охоронних фірм. Якщо раніше участь брали 10-12
команд державних структур, то за декілька років
змагання набрали обертів до 20 команд, серед яких
вже були представники іноземних і приватних структур. На той час таке рішення посприяло залученню
хлопців із приватних охоронних організацій в дер-

Наша зустріч по життю була абсолютною
несподіванкою для всіх… Але ж такі збіги
випадковими не бувають: з’явитися просто так в
потрібному місці! Проте вже зараз я розумію, що цій
особистості судилося перейняти мої ідеї – продукт
мого життя – та реалізувати їх, нести людям і світові.
Я задоволений, що мої поради, рекомендації та
підтримка допомогли в розвитку цієї сфери. Хоча чи
у сфері справа? Чи у людині, в душі якої знайшли
продовження мої думки?

За свій солідний життєвий шлях я звик спостерігати,
як одні приходять, створюють, інші після них –
руйнують. Це закон життя, тому немає в цьому нічого
страшного. Поховати легко, зруйнувати легко, а ось
створити, відтворити, примножити – це титанічна
праця і одночасно уміння, яке дароване далеко не
кожному. Він, Олександр, прийшов, створив і вже
друге десятиріччя продовжує розвивати цей напрям
в своєму Дніпровському регіоні. І не лише тому, що
це тема тілоохоронців. Я переконаний, якби йому
дали іншу тему – було б все так само.

Я бажаю тобі, друже, та твоїм однодумцям йти по
життю поруч з людьми великодушними, працьовитими та натхненними, які здатні відчувати
ситуацію, сприймати тонкощі, правильно приймати
рішення та знаходити вихід із ситуації, відтак
отримувати відповідні результати. Ніколи не
зупиняйтесь на досягнутому. Адже дуже багато ідей
в нашій сфері залишаються нереалізованими… А
можливості є! І я вірю, що вони Вам по силам!»
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І сторі я

2008 Ялта, Мінськ
• 2008-й рік став для Федерації не менш успішним. Бодігарди УКРСИББАНКУ вже втретє
здобувають титул срібних призерів чемпіонату з багатоборства тілоохронців у Ялті. Крім того,
хлопці майже синхронно демонструють покращення особистих заліків у всіх видах
багатоборства. Олександр Кошик полишив команду, а долучились – Сергій Шевченко та Юрій
Кісіль.

• У тому ж 2008-му від імені центру безпеки «Слов’яни» команда у складі Юрія Кісіля, Артема Погребного, Миколи Олексієнка та Дмитра Романюка взяла
участь у Міжнародному турнірі охоронців, який
відбувався у Мінську з 23 по 28 червня. І наш Микола
Олексієнко став кращим у контраварійному водінні.

• Розпочалася клопітка робота над реєстрацією
Федерації тілоохоронців Дніпропетровської області:
підготовка установчих документів і безпосередня
реєстрація громадської організації.
Микола Мороз, заступник голови ради ФТДО:

«У нас було три тижні на підготовку документів
для участі в засіданні засновників Всеукраїнської
федерації тілоохоронців. На цьому заході фізособи
вже наявних об’єднань мали прийняти рішення про
створення Всеукраїнської організації тілоохоронців.
Той місяць я і юрист, з яким ми готували документи,
практично жили на роботі. Проте зараз можу з
гордістю сказати, що Статут нашої Федерації ми
знаємо напам’ять і розуміємо кожен пункт, який
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робили з однією метою: спрямувати
здібних хлопців і дівчат у сферу особистої
охорони та заодно вберегти їх від
кримінального світу».
Юрій Кісіль, учасник змагань:

«Спорт бодігардів унікальний. Перш за
все тому, що не схожий на будь-який
інший. По-друге, він має безстрокову
прикладну цінність у роботі. Знання, що
дали тренери та інструктори, я проніс
через роки. А нині вже використовую їх
при підготовці кадрів для роботи у
приватних охоронних структурах».
Сергій Шевченко, учасник змагань:

неодноразово шліфували власноруч. Як результат,
10 грудня 2008 року ми отримали свідоцтво про
реєстрацію.

Уже в перший рік існування федерації ми об’їздили
всі організації в нашій області, які займалися
силовими видами спорту, відвідали безліч
спортивних змагань, поспілкувалися з тренерами
щодо намірів та долі їхніх підопічних. І все це ми

«Головне – тренувань побільше! Бути
напористим! І велике спасибі тренерам, а також
нашим інструкторам і наставникам. Окрім перемоги,
досвід участі в чемпіонатах цікавий ще й тим, що я
здобув багато актуальних і вузькопрофільних знань,
знайшов надійних друзів і отримав натхнення для
подальшої професійної реалізації. Хоч вже й минуло
достатньо часу, ми досі спілкуємося з хлопцями.
Подекуди згадуємо спортивну молодість, але
здебільшого, звісно ж, обмінюємося власним
досвідом у нашій спільній справі».
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І сторі я

2010 Ялта, Київ, Кривий Ріг

• Цього року участь у чемпіонаті України брали дві
команди. Від «Доброї справи» виступали: Микола
Олексієнко, Дмитро Романюк, Сергій Савицький і
Артем Погребний. УКРСИББАНК представляли Олег
Новік, Сергій Долина, Сергій Шевченко та Сергій
Савінов. Проте рік не був занадто вдалим: команди
посіли сьоме і восьме місця серед українських
команд, відповідно. Єдина перемога в особистих
заліках дісталась Дмитрові Романюку: з результатом
1 хв. 13,05 сек. він посів третє місце у подоланні
смуги перешкод на автомобілі.

26

• Хлопці брали участь у ІІ відкритому турнірі
Київської асоціації бодігардів «Охоронець-2010».
Федерацію представляла команда «Доброї справи»
у складі Миколи Олексієнка, Дмитра Романюка та
Артема Погребного. Тілоохоронці посіли шосте
місце.

• Федерація надала методичну допомогу для
проведення внутрівідомчого турніру з багатоборства
тілоохоронців
на
кубок
ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг».
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Сергій Савицький, учасник змагань:

«Якщо за всі роки проаналізувати успішність
команд, які готувалися на базі федерації, легко
помітити одну закономірність. Дуже часто колективи,
які виступали вперше й у новому складі, одразу
посідали гідні місця. Я довго думав, у чому ж секрет?
І зрозумів: у спадкоємності. Члени федерації
передають досвід участі в чемпіонатах новим
учасникам і консультують їх під час підготовки. Ось,
власне, тому й виходить так, що команди-дебютанти
одразу показують хороший результат.

Для спеціаліста участь у чемпіонатах з багатоборства тілоохоронців говорить, в першу чергу,
про рівень його компетентності. Це значить, що

людина знайома з методами супроводу, вміє
поводитися зі зброєю, а також володіє азами
долікарської медицини. Все це свідчить про те, що
особистість заряджена на роботу тілоохоронцем,
вона живе цією справою і намагається постійно
удосконалюватися».
Сергій Долина, учасник змагань:

«Це був не перший мій чемпіонат. До виступу за
федерацію я брав участь у змаганнях тілоохоронців
у складі інших команд. Окрім того, вже був знайомий
з різними форматами подібних заходів. Тож можу
сказати, що, по суті, це єдині змагання, де бодігарди
можуть практично обмінятися досвідом, поспілкуватися, розігнати кров...»
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І н терв’ю

Міські турніри бодігардів
здатні якісно організувати
ринок послуг особистої
охорони в регіонах, – Сергій
Данилюк, голова Асоціації
працівників
професійних
охоронних структур у місті
Кривому Розі
Керівник охоронного агентства «Добра справа» та
член ради федерації Сергій Данилюк розповів про
амбіції однойменної команди стосовно щорічної
участі у чемпіонаті з багатоборства тілоохоронців, а
також поділився власним баченням ролі фахових
змагань серед бодігардів.

– Ваша охоронна компанія – перша на
Дніпропетровщині та чи не єдина, яка декілька
років поспіль фінансувала підготовку та участь
команди тілоохоронців у щорічних профільних
змаганнях. Яку мету переслідували?

– Прикро, що у багатьох продаж охоронних послуг
асоціюється з гарними вивісками, розкрученими
сайтами, надокучливою рекламою… Як результат:
незліченна кількість популярних і пізнаваних
охоронних фірм. Але за 10 років з приватного
сектору Кривого Рогу на змагання виставляли
команду лише ми та «Дуган КР». Фірм багато, проте
мало хто спроможний показати who is who. Приїдь,
продемонструй, що ти здатний! Ми не боїмося
виступати на рівні силовиків. Тож і мета наша була
відповідна: побачити свій рівень і показати його
іншим!

– Тобто Ви виставляли команду все ж з метою
прорекламувати своє охоронне агентство?

– Звісно, я знав і розумів, що чемпіонати будуть для
нас певною мірою піаром. Проте реклама ніколи не
була нашою основною метою. Перед нами стояли
інші виклики, які ми прагнули вирішити, беручи
участь у змаганнях – на кшталт, залучення кращих
кадрів. Саме завдяки тому, що ми даємо нашим
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хлопцям змогу не лише заробляти, а й фахово
розвиватися, до нас не соромляться працевлаштовуватися навіть ті, хто вважає свій потенціал
вищим, ніж якась регіональна охоронна фірма… Не
соромляться приходити, в першу чергу, тому, що
знають: вже за два, три, п’ять років вони за
допомогою нашої методики, клієнтської бази, тих
вимог, які їм висуває керівництво, зможуть вирости
на голову, а то й дві, від рівня, з яким вони прийшли.
Сьогодні наша фірма – це, якщо можна так сказати,
школа росту (професійного, перш за все). І я
пишаюсь цим!
– Яким чином приватні охоронні агентства
формують команду та що потрібно, аби до неї
потрапити?

– Учасники всіх років – практикуючі тілоохоронці.
Як правило, бажання бодігарда достатньо для того,
щоб зареєструватися в команду, а можливості та
ресурси для тренувань ми завжди забезпечували
самотужки. За всі роки у нас ніколи не було
непорозумінь чи конфліктів між хлопцями на ґрунті
участі в чемпіонатах. Гадаю, що вміння поступитися
один одному в межах здорової конкуренції вкотре
доводить кадрову якість нашого охоронного
агентства. Була й інша модель формування команди.
Наприклад, на чемпіонат України в Донецьк поїхали
переможці закритого турніру на кубок ПАТ
«АрселорМіттал Кривий Ріг».
– Що то був за турнір?

– У 2010 році «Добра справа» організовувала
турнір на кубок ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». На
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той час керівництво заводу намагалось таким чином
оптимізувати роботу департаменту безпеки і
фізичної охорони, щоб мінімізувати розкрадання. А
про них в той період написано повсюди. Сам
Лакшмі Міттал звертався до Президента – тоді ще
Януковича – з проханням захистити його
підприємство від крадіжок. Природно, що коли
керівництво комбінату ставить політику мінімізації
розкрадань, то отримує погрози. А якщо їм
надходять погрози, то вони повинні мати ефективну
особисту охорону.

Політика ефективного фізичного захисту полягала
не лише у відборі кадрів. А завдяки закритому
турніру з багатоборства тілоохоронців був
підготовлений особовий склад бодігардів відповідно
до стандартів Федерації охоронців України та
Міжнародної федерації тілоохоронців.

звісно ж, підтримуємо проект на передовій.

– І на останок про майбутнє: проекти, цілі, плани?

– Цей турнір ви провели одноразово. Чому
більше не поверталися до подібного формату
змагань?

– Однозначно, майбутнє ринку професійної
особистої охорони – за прикладними місцевими
турнірами з багатоборства тілоохоронців. По-перше,
ці змагання малобюджетні, оскільки відбуваються в
одному місті. По-друге, за 10 років існування нашої
федерації та більш ніж 20 років існування
такого виду спорту як багатоборство
тілоохоронців,
у
нас
накопичився
потужний адміністративний і людський
ресурс для проведення змагань бодігардів
майже у кожному куточку країни. І по-

загрозам прийшли загрози державного масштабу.
Війна є війна, і ми її закони знаємо та дотримуємося.
Тому з початком агресії у нас багато хто з хлопців
пішов на лінію вогню, багато хто проявив себе у
волонтерстві. Наприклад, Сергій Бондаренко
прийшов у «Добру справу» тілоохоронцем, виступав
на чемпіонатах за федерацію, в 2017 опанував
парамедицину в «Госпітальєрах», комбатом якого є
Яна Зінкевич. Сьогодні Сергій – повноцінний
інструктор-парамедик. Він консультує з цієї теми,
проводить інструктажі. А принагідно допомагає
медичному батальйону, який одного разу привів
його у світ знань цінною в життя. Ми ж, зі свого боку,
продовжуємо робити все, що у наших силах, для
популяризації парамедицини у професійному колі та,

третє, ми маємо де запозичити досвід проведення
прикладних змагань. Наприклад, такі змагання вже
проводять борці з вогнем (багатоборство
пожежників) і бригади екстреної медичної допомоги
(медичні ралі). То чому б нам не використовувати
цей формат для перевірки рівня теоретичних та
практичних навичок наших тілоохоронців? Я маю
велику надію, що наступним кроком нашої федерації
буде започаткування традиції проведення саме таких
турнірів на Дніпропетровщині. Упевнений, що міські
та внутрішньовідомчі турніри з багатоборства
тілоохоронців здатні вирішити низку питань, які нині
дуже гостро стоять в охоронній сфері: починаючи від
особистого рівня підготовки бодігарда і завершуючи
якісною організацією ринку особистої охорони.

– На жаль, під час посилення кризи в країні ми
більше таких ініціатив не проявляли. На зміну бізнес-
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І сторі я

2011 Донецьк, Київ

• У Донецьку відбувся XV чемпіонат України з
багатоборства тілоохоронців. Федерація була представлена командою підприємства «АрселорМіттал
Кривий Ріг» у складі Руслана Ворони, Олександра
Ченявського, Вадима Філіпповського, Артема
Войцеховського.
• Також цьогоріч команда «АрселорМіттал Кривий
Ріг» під керівництвом Володимира Скрипнюка
відвідала III Міжнародний турнір «Київської асоціації
бодігардів» у Києві.
Володимир Сорокін,
агентства «Гвардія»:

директор

охоронного

«Модель чемпіонатів передбачає те, що члени
команди повинні мати однаково високу спортивну
та спеціальну підготовку. Це актуально і в житті:
бодігарди в групі особистої охорони повинні бути
взаємозамінні, але при цьому кожен мусить мати
свій галузевий профіль. Наприклад, цілком
нормально, коли в групі охорони один більш
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підкований у медицині, інший – у рукопашному бою,
третій спеціалізується на стрільбі, сильна сторона
четвертого – водіння. Але всі охоронці повинні мати
базовий високий рівень з усіх дисциплін: від
медицини до стрільби. Тоді можна говорити про
якісно підготовлену особисту охорону».
Володимир Скрипнюк, учасник змагань, голова
Дніпропетровської обласної організації асоціації
джиу-джитсу України:

«На змаганнях в Києві складно було зрозуміти, хто
учасник, хто глядач, а хто просто «проходив повз».
Було дуже багато непередбачуваних ситуацій.
Пам’ятаю, як нашого VIPа декілька разів «підрізали».
Потім ми, пробираючись крізь натовп, посилено всіх
відсували, посадили в машину VIPа, полегшено
зітхнули, що все зробили успішно! А поруч біля
автомобіля стояла людина з фотоапаратом, яка в
один момент фотоапарат – в сторону, відкриває
двері і «підрізає» нашого VIPа ... А ми взагалі на

book_ukr_Layout 1 07.04.2019 21:20 Страница 31

ФЕ ДЕРАЦІЯ
ТІ ЛООХОРОНЦІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

нього подумати не могли. Вирішили, що він –
фотограф змагань. Інший цікавий випадок
трапився на чемпіонаті в Одесі. Тоді з понад 20
команд ми зайняли 10 місце. Я дуже засмутився.
Для мене, як для досвідченого спортсмена,
перемога – це тільки призові місця. Але коли
почали підбивати офіційні підсумки змагань, я
зрозумів, що від загальної кількості учасників
команд приватних структур було лише 3, і ми
посіли 10-е місце серед усіх команд: державних
структур і спецслужб у тому числі. З цього і
почалося відкриття секретів професії тілоохоронця».
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І сторі я

2012 Дніпро, Миколаїв

• Визначний рік видався не лише для наших
бодігардів, а в першу чергу, для членів і партнерів
ФТДО. Цьогорічний XVI чемпіонат України за
дорученням ФОУ організовувала наша федерація у
Дніпрі. На самому ж чемпіонаті України ФТДО була
представлена одразу двома командами: «Дуган КР»
із Кривого Рогу та командою «Циклон» пенітенціарної служби Дніпра. До першої команди ввійшли
вже досвідчені спортсмени, серед яких двоє
майстрів спорту України з багатоборства
тілоохоронців: Микола Олексієнко, Дмитро
Романюк, Артем Погребний і Сергій Савицький.
Працівники пенітенціарної служби, які виступали у
складі другої команди: Павло Гайдученко, Сергій
Шахрай, Антон Косоротіков та Євген Мирошник.
Капітан команди – Іларіон Павлов. Хлопці брали
участь у подібних змаганнях тілоохоронців уперше.
Проте, не зважаючи на цей факт, здобули І місце в
пошуку «вибухових» пристроїв у автомобілі.
• Команда охоронного підприємства «Дуган КР»
посіла IV місце на другому турнірі охоронців «NPBL
Ukraine 2012» категорії «В», який відбувався
27-29 січня у Миколаєві. Загалом у турнірі взяли
участь 10 команд із 7 міст України.

• Федерація виступила спонсором Міжнародного
турніру з професійного кікбоксингу на кубок
Президента України, який відбувся 3 березня у
Кривому Розі.
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• Восени керівництво ФТДО супроводжувало під
час чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців
делегацію з Таджикистану на чолі з головою
федерації гандболу, депутатом нижньої палати
таджицького парламенту Мухиддіном Кабірі. Мета –
залучення команд держав Середньої Азії до участі в
змаганнях.
Світлана Велика, керівник інформаційного
центру:

«Кожен раз, коли згадую чемпіонат 2012 року,
виникає почуття гордості за наш колектив. Для мене
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це був перший досвід роботи над таким масштабним
проектом. Цікаво і важко водночас. Підготовкою чемпіонату ми почали займатися ще задовго до Нового
року. Юрій Бухановський готував дизайн брошури, я
була у ролі літредактора та логіста водночас.
Функціонал усіх членів федерації й не перелічити. Наша
команда була тоді таким великим пароплавом, де
кожен – це гвинтик, маленька ланка, на якій тримається
вся конструкція».
Олександр Середенко, заступник голови ради
федерації:

«Дуже приємно, що праця і старання нашого
колективу були гідно оцінені. І після чемпіонату в
Дніпрі колеги з інших областей стали звертатися до нас
за допомогою в реєстрації федерацій. За нашого
сприяння було відкрито подібні організації в 4 регіонах:
Миколаїв, Чернігів, Сімферополь і Львів. А досвідом в
організації спортивного заходу всеукраїнського

масштабу, набутим у 2012-му, ми поділилися
наступного року з нашими партнерами – Одеською
обласною асоціацією охоронців, під час організації
чемпіонату в їхньому місті. Сподіваємося, наші знання
і вміння були цінними для них».
Юрій Бухановський,
федерації та змагань:

незмінний

фотограф

«Уявляєте: стоїть сцена, а під нею, щоб закрити скелет кріплень, – величезний банер 170 см на 10 метрів з
тисячами фотографій 13 на 18! Ми створили банер, на
якому відобразили всю історію чемпіонатів,
починаючи з 2005 року, в фотознімках. Його навіть
парканом довелось відгородити, оскільки боялися, що
люди почнуть вирізати фотографії собі «на пам’ять».
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Юрій Саранчук, відповідальний за матеріальнотехнічне забезпечення чемпіонату в Дніпрі:

«Особливість професійних змагань серед тілоохоронців в тому, що кожен глядач – колись учасник
і організатор. Чемпіонат виглядає простим і швидким
в організації тільки зі сторони. Проведення будьякого відрізка вимагає великої матеріальної бази.
Тобто якщо це змагання на машинах, то повинні бути
машини, стійки, огорожі, смуга перешкод. Якщо це
стрільба – то це мішені, макети ... І це все потрібно
забезпечити: привезти, вивезти, організувати
транспорт, людей, узгодити час і місце. До речі, тутто й став у нагоді досвід служби в збройних силах
Радянського Союзу та незалежної України».

Олексій Абусов, директор охоронного агентства
«Камрат», куратор волонтерів під час проведення
чемпіонату в Дніпрі:

«Я відповідав за злагоджену роботу волонтерів,
розподіл обов’язків та задач у таборі добровольців.
Наша команда виконувала всю роботу, яка не
вимагала залучення фінансів: від зустрічі та
розселення учасників змагань до розстановники
спортивного інвентаря та огорожі. Цікавий нюанс –
наші люди, і я в їхньому числі, ніколи раніше не
брали участь у подібних заходах. Вчилися, так би
мовити, на ходу».
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І сторі я

2013 Одеса

• XVIІ чемпіонат України приймали наші партнери
в Одесі – Одеська обласна асоціація охоронців (до
речі, найстарше за віком з громадських об’єднань
серед бодігардів в Україні). Команду нашої федерації
представила «Добра справа» у складі Сергія
Бондаренка, Сергія Савицького, Володимира
Скрипнюка і Шмагі Балахашвілі.
Сергій Бондаренко, суддя першої категорії з
багатоборства тілоохонців:

«У 2013 привів мене на стрільбище Володимир
Сорокін . Напевно, я добре стріляв, раз під час другої
зустрічі на полігоні мені запропонували взяти участь
у чемпіонаті серед тілоохоронців. На той час я не
працював у особистій охороні. Більше того – у мене
не було навіть планів лишатися в Україні. Я тільки-но
повернувся з-за кордону і хотів їхати знову. Але на
участь у чемпіонаті погодився. І вдало! В 2014 у мене
з’явився VIP на довгостроковому контракті. Потім
були курси, «Госпітальєри», війна… Мої плани на
майбутнє? Зробити все, щоб я та моя сім’я жили й
працювали в Україні».
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4 питання президенту

Одеської обласної асоціації
охоронців
Олександру Літвякову
– Яким є кредо Вашої асоціації?

– Наша асоціація була заснована в 90-х роках, коли
особистої охорони або взагалі не було, або у ролі
охоронців були «спортсмени». Для нас тоді, як, на
жаль, і сьогодні, головним було проконсультувати
той сегмент клієнтів, який потребував охорони не
для «виду», а для реального захисту: ситуативно, тут
і зараз. Ми бачили і нині вбачаємо мету нашої
організації в тому, щоб виконувати функції орієнтиру
на ринку послуг з особистої охорони Одеської
області. Клієнт цієї сфери повинен мати можливість
звернутися до незалежної профільної організації,
прагненням якої є не заробіток, а збереження
професійної репутації, честі та гідності. Адже на кону
угоди – найцінніше, що є у людини: її життя.
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– Чому сьогодні Ви говорите про діяльність
Вашої асоціації з жалем?

– Головним чином тому, що глобальних
позитивних змін у сфері особистої безпеки та
охорони не відбулося. Роботи не поменшало, її
додалося. Сьогодні ми маємо, як мінімум, дві
проблеми в нашій сфері. Перша – це те, що на зміну
кремезним «спортсменам» прийшли тілоохоронцітактики, які, вибачте на слові, жмуряться, коли
ціляться. Звісно, у 2013-му змагання бодігардів
«розворушили»
регіональний
ринок,
проте
ненадовго. Основним чином тому, що чемпіонати
виконують, по-перше, роль рекламного щита:
популяризують професію. А по-друге, це все ж
спортивні змагання. Вони демонструють загальну
силу, спритність і навички учасника у певних видах
багатоборства. У житті ж бойовий набір навичок і
вмінь тілоохоронця значно ширший. І по-третє, той
сегмент, який в основній масі нині називає себе
«бодігардами», не надто цікавиться саморозвитком,
а тому й не відвідує подібні змагання.
– А друга?

– Друга проблема – це соціальна небезпека, яка
буквально витає в повітрі. «Дикий Захід», як
порівняти з Україною 2018 року, – це Діснейленд!
Достатньо подивитися лише на те, як грабують
інкасаторів, влаштовуючи засідки із застосуванням
кулеметів. До того ж у нас надзвичайно велика
кількість людей, які пройшли фронт і не знають, як
працевлаштуватись,
тому
поглядають
у
кримінальний бік. Це цілком логічно, адже людина,
яка воювала, схожа на звіра, котрий відчув смак
крові: він більше не буде їсти травичку і фрукти. Він
шукатиме кров. Тільки ось на якій стороні він буде її
шукати. Чи служитиме далі Батьківщині, якій
абсолютно наплювати, що він їсть, де спить, як живе
і які у нього взагалі потреби. Чи обере кримінальний

світ, який гарантує йому легкі гроші, а відтак хоч
мінімальний, проте прожиток.

На жаль, людське життя взагалі ніяк не цінується.
Швидкість, Інтернет, безмір інформації, свавілля,
розподіл влади, прихід старих облич в нову систему,
яка, по суті, лишилась такою ж; постійні зміни, бійня
за владу в країні – все це відволікає правоохоронну
систему. Тому в сучасній Україні чимало безкарності,
у всіх сферах абсолютний хаос. Тож бізнесмени, які
потребують захисту і цілеспрямовано звертаються до
професіоналів, роблять дуже правильно. Оскільки
сьогодні, як ніколи, для них усе може дуже швидко
закінчитися. Вони розуміють, що у них є шанс
вижити, вибратися і пройти складні часи. Ми будемо
їм щосили допомагати.
– Які Ваші плани на найближчий час?

– Плани на майбутнє: взяти пластилін, який
«зайде», зліпити з нього щось путнє і видати на
ринок. Усе для того, щоб люди отримували якісний
продукт, якого вони потребують, який їм необхідний.
А прагнуть вони захистити своє життя, яке є
найдорожчим.
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Фізична захищеність
ТОП-менеджменту є ключовим
фактором корпоративної безпеки, –
Леонід Максименко, директор
групи охоронно-детективних компаній
«Командор Security Max Group».
«13 років тому ми підготували на всеукраїнські
змагання першого бодігарда – Олександра Кошика.
А 7 років тому ми уклали перший в Україні договір
комплексного захисту банку єдиною компанією...

Сьогодні
ми
успішно
надаємо
послугу
корпоративної безпеки для середнього та великого
бізнесу. В «Командор Security Max Group» ми
продовжуємо
нарівні
приділяти
увагу,
як
впровадженню сучасних технологій управління
ризиками, так і розвиткові напрямку фізичної
безпеки. Чому? Бо я переконаний, що сьогодні
фізична захищеність ТОП-менеджменту є ключовим
фактором корпоративної безпеки. Адже жоден
бізнесмен не буде інвестувати свої ресурси в місце,
де для нього існують фізичні загрози.

З нашого досвіду можу зробити висновок: підбір
особистої охорони для клієнтів так само важливий,
як вибір аутсорсера з кібер- чи економічної безпеки.
Вся складність вибору полягає в тому, що компаній,
які на практиці надають якісний фізичний захист,
вкрай мало. Ще менше компаній, котрі здатні
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забезпечити якісну корпоративну безпеку. Вибір
ускладнюється тим, що маркери розвитку на ринку
охоронних послуг практично не працюють. Тобто
замовник не може знайти виконавця, який би
задовольнив його пошукові критерії, оскільки він,
клієнт, сам не знає, що повинен вміти тілоохоронець,
які курси, змагання свідчать про його кваліфікацію та
компетентність.

Свого часу таким маркером розвитку для нас стали
змагання з багатоборства тілоохоронців, в які ми
прийшли
через
Федерацію
тілоохоронців
Дніпропетровської області. Наша активна позиція у
спорті бодігардів для багатьох клієнтів стала вагомим
показником при укладанні договорів. І такий крок з
їхнього боку був цілком очікуваним. Адже, поперше, не кожна охоронна фірма готова виділяти
досить великі кошти для підготовки команди. Подруге, відвідування подібних заходів – це
демонстрація (а отже й реклама) рівня
професіоналізму охорони. Бо змагання проводяться
серед кращих команд України та світу».
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«Враховуючи сьогоднішні економічні та політичні
умови в країні, складно заохотити бізнес до участі у
фахових всеукраїнських і міжнародних чемпіонатах. І я
це розумію. Але те, що турніри серед охоронців
сприятимуть здоровій конкуренції на ринку особистої
охорони – це однозначно. Адже бодігарди не на словах,
а на ділі демонструють, хто що собою являє. Як варіант,
це можуть бути локальні (у межах міста, області) турніри
з багатоборства тілоохоронців за програмою змагань
ФОУ. Вони бюджетні, порівняно зі всеукраїнським
форматом, але при цьому, вважаю, будуть не менш
цінними та ефективними!».
Леонід Максименко
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Волонтерство

2014 Рік випробувань
Для цивільних осіб

• Безпека цивільних осіб у кризовій ситуації,
спричиненій зовнішньою (зокрема – військовою)
загрозою.
• Основи знань з парамедицини.

• Безпека осіб і об’єктів, які охороняються, під час
бойових дій.

Рік вирішальних і водночас драматичних подій, які
радикально
змінили
долю
нашої
країни.
Євромайдан, анексія Криму та війна на Сході – ці
події зробили 2014-й найтяжчим в історії незалежної
України, забравши життя тисяч цивільних і
військових.

Наприкінці весни стало зрозуміло: наша держава
семимильними кроками рухається до глибокої
соціально-економічної кризи. Антитерористична
операція на Сході фактично набула масштабів «війни
на Донбасі» з численними жертвами, руйнаціями та
військовою мобілізацією громадян. Українські
спортивні комітети масово відмовлялися від
проведення цілої низки заходів: фінального матчу
Всесвітньої серії боксу, чемпіонату Світу з хокею2015, чемпіонату Європи з баскетболу 2015. А в ФОУ
було прийнято рішення не проводити щорічний
чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців.

Зміни відбуваються і у Федерації тілоохоронців
Дніпропетровської області. Замість щорічної
підготовки команди до участі в змаганнях
пріоритетним стає перепрофілювання діяльності
організації відповідно до вимог військового часу. У
штаті ФТДО з’являється інструктор зі спеціальної та
військової підготовки – військовослужбовець
Володимир Маляр. З 2014 по 2016 роки активно
розбудовується навчальний центр ФТДО: поглиблюється навчальна програма та розширюється
лекторський склад.
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Під час війни завжди посилюються різноманітні
загрози. Вони зумовлені як військовими діями, так і
захворюваннями та злочинністю. Тому ми
переконані, що знаннями й навичками організації
власної безпеки мають володіти навіть пересічні
люди, які проживають у віддалених від бойових дій
населених пунктах. Уміння захистити себе і своїх
близьких на вулиці, підвищити захищеність свого
житла, знання норм поводження у разі збройного
конфлікту, теракту або іншої небезпечної ситуації, як
правило, можуть вартувати життя. Саме тому,
починаючи з 2014 року, на базі навчального центру
ФТДО успішно реалізована низка безкоштовних
освітніх програм за напрямками: цивільна оборона,
парамедицина, безпека осіб і об’єктів, які
охороняються, в спричинених військовою агресією
ситуаціях; елементарні правила протидії криміналу
для штатських осіб. З метою реалізації останнього
було налагоджено взаємодію з правоохоронним
органами в регіоні.
Володимир Маляр, керівник навчального центру
ФТДО:

«Роботу над формуванням навчального центру ми
розпочали в 2014 і вже за рік мали повноцінний
навчально-тренувальний осередок. Першочергово
нашою метою було задовольнити потреби
організацій-партнерів у регіоні з перепідготовки їхніх
груп особистої охорони, враховуючи потреби
воєнного часу. Але незабаром виявилось чимало
бажаючих серед представників об’єктової охорони,
тому ми розробили програму й для них. Першим
етапом була теоретична частина у стінах нашого
центру. Другий – практичний, передбачав виїзд на
робоче місце контректних охоронців з подальшим
виявленням вразливих і незащихенних місць. Таким
чином ми не лише навчали людей затребуваним
охоронним заходам, а й поліпшували системи
охорони об’єктів».

Окремо увагу ми приділяємо поширенню базових
знань серед працівників комерційний структур
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безпеки щодо надання долікарської допомоги постраждалим в
екстремальних умовах.

Наші лектори отримують знання в кращих українських школах:
курсах тактичної медицини на базі кафедри медицини катастроф і
військової медицини Дніпропетровської медичної академії;
курсах парамедицини в тренувальному таборі на базі батальйону
«Госпітальєри»,
м. Павлоград.

Сергій
Бондаренко,
волонтер,
інструктор,
тілоохоронець:

«Мій досвід волонтерства в «Госпітальєрах» ліг в
основу курсів серед працівників охорони, в тому
числі й особистої. Найлегшим було організувати
курси, найважчим – мотивувати учасників та донести
необхідність знань з тактичної медицини у мирному
житті. Змоделюємо ситуацію: ви зі своїм клієнтом
їдете автомобілем за містом. На вашу групу скоюють
замах з метою заволодіння автомобілем. Зав’язується
бійка. Оскільки ви автомобіль не віддали, його
просто спалили. Ваш VIP поранений, його треба
тягнути до найближчого населеного пункту й
паралельно надавати долікарську допомогу. Тут вам
і знадобляться знання з тактичної медицини».

Для армії та захисників

• Реабілітація українських військових – учасників
АТО.
• Волонтерство в зоні АТО.

Революція Гідності сприяла усвідомленню
українцями необхідності побудови національної
держави. Не менш значущим її результатом стало
виникнення волонтерського руху – важливої
складової громадянського суспільства і головної
рушійної сили реформування країни.

Відтак у 2014 році волонтери взяли на себе значну
частину
обов’язків
держави,
забезпечуючи
військових найнеобхіднішим. Розуміючи, що
вітчизняна армія функціонує значною мірою за
рахунок волонтерської допомоги, федерація не
залишилась
осторонь
потреб
передової.
Першочергово залучили охоронні фірми-партнери

ФТДО до участі у благодійних ініціативах для
забезпечення потреб української армії.
Була
сформована група добровольців, серед яких –
Володимир Маляр і Сергій Бондаренко. У 2017 році
Сергій Бондаренко провів дві ротації на передовій у
складі медичного батальйону «Госпітальєри».
Володимир Маляр провів низку занять для
особового складу ЗСУ та ГУР і за це 2016-го був
нагороджений нагрудним знаком «За сприяння в
підготовці підрозділу ГУР».

Також за сприяння ФТДО в 2015-2016 роках була
організована безкоштовна реабілітація та курс
лікування на Закарпатті понад 40 бійців 25 бригади
ПДВ України в оздоровчому комплексі «Трембіта»,
с. Велятин, Хустського району.
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Та лише лікуванням справа не обмежилась. Голова
села, а за сумісництвом директор Вилятинської
школи, Жанна Микитюк, дізнавшись, що в «Трембіті»
перебувають фронтовики АТО, запросила їх до
школярів на урок патріотизму. Діти були настільки
вражені зустріччю, що потім самі приходили до нас
в оздоровчий комплекс, приносили гостинці,
малюнки та різноманітні доробки, виготовлені
власноруч.

Іван Рарич, бізнесмен, власник оздоровчого
комплексу «Трембіта»:

Під час особистої зустрічі з бійцями я бачив, що
вони дещо шоковані нашим приязним ставленням
до них. Прикро, що досі існує стереотип, ніби
закарпатці – якісь агресивні бандерівці. Не зважаючи
на різноманіття національностей, мов і традицій (на
Закарпатті проживає 36 етнічних груп), наші люди
дуже миролюбиві. Тому ти говори хоч англійською,
угорською, російською, українською, чеською – ніхто
не звертатиме уваги на мову, звичаї, національність
людини. Та все ж, як кажуть, краще один раз
побачити, ніж сто разів почути. Тому запрошую на
лікування та відпочинок до нас у «Трембіту»!

«Я – патріот своєї Батьківщини. Однак сам піти
воювати не можу, а благодійна допомога – це мій
суспільний вклад по совісті.

З початку воєнного конфлікту ми допомагали,
як могли: грошима, технікою, продовольством.
От спільно з нашими друзями – Федерацією
тілоохоронців Дніпропетровської області –
розгорнули проект реабілітації поранених бійців.

Федерація організовувала збір, дорогу, а також
медичний припис із військових госпіталів. Ми
ж – повний комплекс санаторно-курортних
заходів. У нас була домовленість з Олександром
(прим. – Бухановським), що я буду приймати на
лікування тільки серйозно поранених людей –
тих, кому дійсно потрібне відновлення. Адже,
дякувати Богові, наш оздоровчий комплекс має
усі можливості для надання високоефективної
фізичної реабілітації.

Під мирним небом

Наша гордість – члени федерації. Про високий
рівень їхньої підготовки говорить той факт, що вони
інструктують не тільки представників особистої
охорони і цивільних громадян, а й військові
структури. Моральні ж якості проявляються в тому,
що благочинною та волонтерською діяльністю вони
займаються більше 10 років. При цьому сторінки
цього журналу чи не єдине місце їхньої слави.

Широкому загалу мало відомо, що нарівні зі
сприянням розвитку багатоборства в Дніпропетров-
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ській області, федерація робить свій внесок у формування безпечного суспільства. Це просвітницька
робота з молоддю, консультування представників
охоронного бізнесу і споживачів їхніх послуг.

Не останнє місце в житті ФТДО посідає робота з
громадою. Надання методичної допомоги в
організації навчально-тренувальних процесів у
спортивних клубах, секціях, командах – традиційна
практика фахівців федерації.
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• Лекції з права, цивільної оборони, інформаційної
безпеки для дітей та підлітків.
Дмитро Чернеш, адвокат, ветеран АТО:

«Чому треба залучати спеціалістів ззовні? Хоча б
тому, що, як говорить Біблія, немає пророка у своїй
Вітчизні. Ті вчителі, які щоденно знаходяться біля
дітей, ведуть уроки, якось «приїдаються». Інформація
від учителя часом не сприймається, бо дітям
здається, що вони це вже десь чули, бачили. А поява
якоїсь нової людини – це свіжий струмінь, незатерте
бачення нагальних питань. А взагалі, діти дуже жваво
сприймали матеріал, задавали питання. І як не
парадоксально, я вкотре зрозумів, що з дітьми треба
спілкуватися так, як з дорослими. Сподіваюсь, все,
що вони хотіли спитати – спитали, все що хотіли
почути – почули. Головне, щоб діти робили так, як ми
пояснили».

• Професійна етика та естетика для охоронців.

Світлана Велика, керівник інформцентру,
викладач професійної етики та естетики:

«Благополучна, стабільна організація завжди думає
про своє майбутнє. Розвиток професійних знань,
умінь і навичок – це одна зі складових успішного
майбутнього. Ми живемо в світі високої конкуренції,
а тому для лідерства на ринку послуг безпеки мало
підтримувати фізичну форму. Необхідно постійно
працювати над підвищенням рівня своєї кваліфікації,
опановувати правила поведінки та способи
спілкування. Ідея введення в загальний план
навчання курсу професійної етики та естетики для
співробітників особистої та об’єктової охорони
виникла під час складання загального освітнього
плану. Я не раз спостерігала невеликі інциденти в
групах особистої охорони, яких можна було б легко
уникнути. От і згадала про це на черговій нараді з
узгодження навчального плану. На що Олександр
Миколайович (прим. – Бухановський) відповів: «Так і
займіться їхнім вихованням». Але коли вже почали
говорити з хлопцями навіть про елементарні речі,
стало зрозуміло, що подібними знаннями вони не
володіють. Наприклад, про правило вільних рук чули
далеко не всі. А воно, до речі, може зберегти
здоров’я та життя не тільки особі, яка охороняється,
а й бодігарду. Озираючись в минуле, ми
переконуємось: рішення про започаткування даного
курсу було не просто правильним, воно було
необхідним!»
• Спеціальна підготовка та перепідготовка: тактика
пішого супроводу, ножовий бій. Профорієнтація.
Сергій Бондаренко, тілоохоронець:

«До нашої федерації часто надходять дзвінки та
листи з питаннями про навчання задля опанування

професії. Ми, звісно, рекомендуємо наших
партнерів – підготовчі курси, тренувальні бази,
заклади освіти. Та дуже часто людина звертається до
нас, бо потребує розуміння професії тілоохоронця:
яким критеріям мають відповідати бодігарди, якими
вміннями володіти, як має бути організований день,
чому саме та як часто потрібно вчитися? Свого часу
я сформував правило, яким керуюсь у роботі, і яке,
на мою думку, дає уявлення про професію:
аналізувати, попереджати, навчатися.
Перше – мати мозок. Існує думка, що найголовніше
для бодігарда – це вміти влучно стріляли. Це зовсім
не так. Якщо справа доходить до стрільби, значить
особиста охорона зі своєю роботою не впоралась.
90% загроз VIPа – побутові. На практиці більше
ймовірності, що клієнт, якого ви охороняєте, впаде й
зламає ногу, ніж що його вб’ють.

Друге – вміти попередити. Створити такі умови, які
зроблять замах на життя клієнта неможливим. Треба
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дати зрозуміти людям, які готуються напасти, що
вони, звісно, можуть спробувати, але у них немає
можливості вразити ціль.

Третє – навчатися. Припинив навчатися – йди на
пенсію, рибалити. Нові технології з’являються щодня.
Якщо ти застиг хоча б одного разу в щоденному
розвитку, ти дуже стрімко починаєш втрачати
професійні якості. З часом стають все кращими
приціли, все кращими засоби зняття звуку та відео,
з’являються нові види броні та захисту. Якщо ти на
цьому не знаєшся, очевидно, що і адекватно
протистояти людям, які дуже хочуть убити твого
клієнта, ти не зможеш».
• Медична підготовка та перепідготовка фахівців.

Наталья Гардань, лікар, лектор з медичної
підготовки:

«Заняття-зустрічі, які ми проводили, були
розраховані на охоронців і орієнтовані на
удосконалення професійних вмінь із медицини. Під
час першої частини ми, традиційно, відпрацьовували
надання долікарської допомоги при вогнепальних,
ножових пораненнях, зупинку кровотечі, допомогу
при ДТП. У другій частині говорили про важливість
безстрокового контролю стану здоров’я особи, яка
охороняється, та тілоохоронця. Приємно порадувало
те, що присутні бодігарди користуються в своїй
буденній практиці медичним опитувальником,
знають хронічні захворювання та особливості стану
здоров’я своїх підопічних.

Проте невтішним залишається відсоток охоронців,
які нехтують іншим, не менш важливим,

показником – самоконтролем. На жаль, невміння та
небажання українців регулярно слідкувати за станом
свого здоров’я – наша національна біда. Але
подивимось на проблему глибше. Для пересічної
людини, яка, наприклад, знаходиться вдома і
дивиться
телевізор,
запаморочення
може
спричинити невинну короткострокову втрату
свідомості. Для тілоохоронця ж, який керує
автомобілем або забезпечує супровід, подібне може
коштувати здоров’я чи навіть життя, при тому
декількох осіб. А тому основний мій меседж до
працівників сфери особистої охорони: постійний
самоконтроль стану здоров’я – вкрай важливий.
Адже бути фізично здоровим – професійний
обов’язок бодігарда!»

• Благодійність у спорті. Турніри з рукопашного
бою, спортивної стрільби.
Олександр
Завізіон,
майстер
міжнародного класу з рукопашного бою:

спорту

«Навіть зараз, якби я на змаганнях отримав
рукавички, я був би щасливий. Як то не дивно
звучить, але спортсмени, особливо юні, рідко
отримують що-небудь на змаганнях, крім грамот, а
їздять на турніри переважно за свої гроші».

Олександр – виховаванець Дніпропетровської
обласної федерації рукопашного бою. Спершу брав
участь у різноманітних благодійних проектах, в тому
числі й в ініціативах Федерації. У 2017 році під час
участі в чемпіонаті Європи з рукопашного бою у
Будапешті спілкувався з багатьма спортсменами з
різних країн. «Побачивши рівень їх підготовки і
мотивацію, – згадує Олександр, – мені стало дещо
прикро, відносно ставлення до спорту в моїй країні.
Виникло сильне бажання зробити особистий вклад
у розвиток спорту».
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Так узимку 2017 року з’явилась благодійна
організація «Благодійний фонд сприяння розвитку
спорту України». Вже у перший місяць роботи
Олександр разом з командою зібрали кошти, за які
була проведена новорічна акція на дитячому турнірі
з рукопашного бою. Усі спортсмени, які зайняли
призові місця, отримали дарунки у вигляді
екіпіровки для зайняття рукопашним боєм. «Наша
ідея вкрай проста – для початку допомагати з

подарунками для дітей на змаганнях. У майбутньому
ж хочеться реально зробити поштовх у розвитку
цього напрямку і робити це систематично», –
говорить спортсмен. Олександр певен, що у спорті
вкрай багато залежить від сторонньої допомоги,
тому закликає усіх небайдужих долучатися до
подібних благодійних ініціатив і тим самим сприяти
розвитку спорту в Україні!
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І сторі я

2015 Київ, Львів

• XVIII відкритий чемпіонат відбувся у Львові. Від
федерації виступала команда «Циклон». У її складі:
Павло Гайдученко, Максим Перехрестенко, Сергій
Шахрай, Антон Косоротіков. Капітан команди –
Іларіон Павлов. Максим Перехрестенко з команди
ДПнС України м. Дніпра увійшов до трійки
спортсменів, які краще за всіх подолали смугу перешкод на автомобілі. Його результат – 1 хв. 10, 14 сек.
Загалом команда показала відмінні результати, чим і
виборола право участі в чемпіонаті світу «Бодігард2015». Восени на чемпіонаті світу в Києві команда
«Циклон» здобула V місце у загальному командному
заліку.

Павло Гайдученко, учасник змагань:

«Багато
елементів,
засвоєних
протягом
підготовки до чемпіонатів, є цінними та дієвими у
повсякденній роботі спецпідрозділу. А для тих, хто
вже закінчує свою службу, змагання – це хороша
можливість адаптації після виходу на пенсію.
Програма підготовки до змагань бодігардів – це, по
суті, неймовірно якісний курс перекваліфікації у
професійного тілоохоронця. Хлопці мають змогу
на достатньо високому рівні опанувати даний фах.
До того ж колишні військові є людьми
високоорганізованими. А тому цінуються як
кандидати на ринку послуг особистої охорони за
стриманість і розуміння власних функцій біля
VIPа».
Максим Перехрестенко, учасник змагань:

«У 2015 році я поїхав на змагання вперше.
Нервував, звісно, сильно: що воно таке, як воно все
пройде. Одразу сподобалося поселення в гарному
місці, екскурсії, урочиста і водночас дружня
атмосфера змагань. Ніхто ні від кого не приховував
своїх професійних секретів, навпаки – з радістю
ділилися своїм досвідом, особливо з новачками».
Іларіон Павлов, заступник голови ради федерації:
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«Команда «Циклон» уперше брала участь у
спортивних змаганнях – XVI чемпіонаті з
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ФЕ ДЕРАЦІЯ
ТІ ЛООХОРОНЦІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

багатоборства тілоохоронців – на рідній землі, у
Дніпрі. Саме того року при підготовці до змагань ми
вперше зіткнулися з ФТДО, яку очолює Олександр
Бухановський. Ми не одразу зрозуміли всі
премудрості прикладного багатоборства бодігардів,
але в процесі тренувань, з грудня 2011 року до квітня
2012 року, наша команда та я особисто отримали
достатню кількість знань. Вони, не буду приховувати,
відрізнялися від тих, якими ми вже володіли та
користувалися на службі в ДПнС України.

Попри те, якщо говорити про колонію, – це закрита
установа, і тут велика вірогідність замаху на життя
відвідувачів і персоналу. Адже чисельність
засуджених такого закладу, як правило, сягає понад
1000 чоловік. Дуже висока ймовірність того, що
кілька осіб з цієї групи міркують про одне: як вийти
на свободу. А коли людина надто чогось прагне, весь
час про це думає, то вона прокручує в голові
найрізноманітніші способи та варіанти досягнення
бажаного. Можливо, і за участі відвідувача:
використовуючи його одяг, використовуючи його в
якості заручника, використовуючи його як джерело
інформації, використовуючи його замість себе,

використовуючи його документи. Тому кожна
«людина ззовні» тут – особа, яка охороняється.

Говорячи про сьогодення, варто відзначити, що
попит на команди бодігардів у правоохоронному
секторі нині не порівняти з тим, яким він був у 2012–
2015 роках. Звісно, й тоді наявність у державній
структурі команди бодігардів була показником
престижу. Але сьогодні команди просто нарозхват! І
не лише через іміджеву складову, а й з огляду на
реальну підготовку, в процесі якої структура отримує
команду якісно та всесторонньо навчених бійців.
Підготовка до змагань і самі чемпіонати
відбуваються прозоро й чесно, а тому керівництво
бачить реальні сили своїх підлеглих, об’єктивно їх
оцінює при плануванні сценаріїв протидії можливим
загрозам. До того ж правоохоронні структури,
беручи участь у відкритих змаганнях, позбуваються
стереотипу, що вони – каральні органи; намагаються
бути більш відкритими, толерантними, разом із тим –
високопрофесійними та сучасними. Змагання з
багатоборства тілоохоронців якнайкраще спроможні
продемонструвати навички та знання учасників
відповідно до актуальних вимог часу».
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І сторі я

2016 Софія, Чернігів, Київ

• Сезон змагань у нашої команди розпочався вже
навесні. У травні делегація федерації відвідала
сонячну Болгарію, де взяла участь у чемпіонаті
Європи «Bodyguard-2016». Наша команда «Циклон»
здобула І місце за техніку та тактику захисту VIPа під
час пішого супроводу. Загалом ми посіли VII місце
серед 15-ти європейських учасників.

• У червні команда КМС Державної пенітенціарної
служби України в Дніпропетровській області (Павло
Гайдученко, Сергій Шахрай, Ольга Сардак, Максим
Перехрестенко) під керівництвом Іларіона Павлова
посіла ІІІ місце в абсолютному загальнокомандному
заліку на ХІХ чемпіонаті України у Чернігові.

• Увійшовши в трійку лідерів, команда виборола
можливість взяти участь у чемпіонаті світу восени.
Завершили сезон наші спортсмени, здобувши ІХ
місце на чемпіонаті світу «Бодігард-2016» у Києві.
Ольга Сардак, учасниця змагань, підприємець:

«У 2016 році ми одні з небагатьох в історії змагань
виступали командою змішаного складу: троє
чоловіків і одна жінка. Було цікаво ще й через
надмірний інтерес до нас. Адже такі команди завжди
викликають ажіотаж у глядачів. Усі здебільшого
уявляють або суто чоловічу, або жіночу команду
бодігардів. І коли ми виставили змішану групу, всі
одразу завмерли в очікуванні, у всіх була одна думка:
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«Як же вони будуть виступати, які результати
покажуть?»

У мене часто цікавилися, чи не важко виступати в
чоловічому, так би мовити, спорті? На це я відповідаю:
теза
про
те,
що
багатоборство
тілоохоронців – чоловічий спорт, лише певною
мірою має сенс. У першу чергу тому, що чоловіки за
своєю природою більше, ніж жінки, схильні
підіймати та нести важкі предмети. А спорт
бодігардів має багато силових елементів. Наприклад,
навіть коли розподіляли навантаження під час
евакуації пораненого, чоловікам припадала середня
вага 76-80 кілограмів, а жінкам – 50 кілограм. При
цьому чоловіки все одно випереджали жінок.
Звісно, все залежить не тільки від статі, а й від рівня
індивідуальної підготовки учасників. А з іншого боку,
багатоборство тілоохоронців – це ще й командний
вид спорту. Тому в ньому відіграє роль не лише
індивідуальна сила, спритність і швидкість учасника,
а й колективні показники: вміння одне одного
доповнити, підтримати, вчасно згуртуватися. Тож
завдяки хлопцям, які все правильно розподілили, де
треба – підказали, скерували, ми й посіли призове
місце.

До речі, якщо говорити про практичну професійну
сторону, то я все більше спостерігаю затребуваність
жінок в групах особистої охорони. Потрохи в
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комерційному секторі охорони приходять до
стандарту, при якому наявність різностатевих
тілоохоронців є нормою. І у цьому, дійсно, є сенс:
адже жінка подекуди може бути ефективнішою та
менш помітною. Також вона має змогу отримати
доступ до тих приміщень, де для чоловіка існують
певні обмеження, володіє необхідними навичками
поводження з дітьми».
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І сторі я

2017 Чернівці

• На ХХ чемпіонаті України з багатоборства
тілоохоронців у Чернівцях нашу федерацію
представляла команда державної кримінальновиконавчої служби України. Її склад: Павло
Гайдученко, Максим Перехрестенко, Олексій
Черноколов та Катерина Васильєва. Збірна посіла ІІ
місце в абсолютному командному заліку в
рукопашному бою.

Катерина
Васильєва,
учасниця
змагань,
заслужений майстер спорту України з рукопашного
бою:
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«Ти ніколи не знаєш, що тобі стане у пригоді по
життю. Тому якщо є можливість розвиватися, то чому
б ні? Треба пробувати, пробувати і пробувати! Так
було зі змаганнями бодігардів: після виступу в
Чернівцях я відкрила для себе нову сферу, в якій є
чому повчитися, є над чим працювати, розвиватися,
вдосконалюватися. Це ж так чудово, коли ти
володієш знаннями, яких не має пересічна людина.
Ти це не просто опановуєш, а й набутими навичками
можеш комусь допомогти в тій чи іншій ситуації. А
вони бувають різні і не обов’язково пов’язані з
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ФЕ ДЕРАЦІЯ
ТІ ЛООХОРОНЦІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

професійною охоронною діяльністю. Це
може бути банальна сутичка на вулиці,
через агресію на адресу твоїх близьких.

Займаючись з підлітками рукопашним
боєм, я включаю у наші заняття деякі
елементи зі спорту тілоохоронців. Це,
звісно, не повноцінний комплекс для
майбутніх бодігардів, а, скоріше, зліплені зі
шматочків і адаптовані до дитячоюнацького спорту вправи. Проте саме вони
допомагають посилити інтерес до спорту,
заохотити тренуватися, показати практичну
сторону спортивної кар’єри: благородну
сферу, в якій за допомогою наполегливої та
чесної
праці
можна
успішного
реалізуватися».
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І сторі я

2018 Вінниця

• Команда державної кримінально-виконавчої
служби України (м. Дніпро) виступила на XXI
чемпіонаті України з багатоборства тілоохоронців у
Вінниці абсолютно оновленим складом. До команди
ввійшли Кирил Бондарев, Вадим Старіков, Дмитро
Єщенко, Олександр Григорчук. Хлопці показали
хороші, як для новачків, результати: зайняли тверду
середину з-поміж усіх команд-учасниць. Найвищий
бал наші бодігарди отримали за огляд автомобіля,
знайшовши один вибуховий пристрій і одну ознаку
мінування.
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Вадим Старіков, учасник змагань:

«Новий етап у змаганнях – це нові знання, новий
поштовх для саморозвитку і професійного зростання. Виконуючи ту чи іншу вправу, я прокручую
в голові, як використовувати відпрацьовані навички
на службі. Наприклад, стрільба – це тактика,
володіння зброєю – це швидкість, піший супровід –
це робота в команді. Усі ці вміння важливі на службі,
в тому числі – в спецпідрозділі».
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ФЕ ДЕРАЦІЯ
ТІ ЛООХОРОНЦІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Олександр Григорчук, учасник змагань:

«Мені сподобались екстремальне водіння та
стрільба. Як на мене, це дуже цікаві види
багатоборства тілоохоронців, і я хотів би далі
удосконалюватися в цих напрямках. Щодо самого
формату чемпіонатів, то, на перший погляд, щорічна
програма змагань видається одноманітною. Але

скажу по собі та по хлопцям, які виступали не один
рік, що така одноманітність однозначно сприяє росту
професіоналізму багатоборців-бодігардів. Зміцнюється й інтерес учасників: до нового сезону готуєшся
не лише ти один, а й твої суперники. Відтак твоя
перемога залежить не тільки від твоїх напрацювань,
а й від рівня підготовки конкурентів».
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І н терв’ю

2019, 2020, 2021…

У 2019 році на чемпіонаті України з
багатоборства тілоохоронців податкова міліція
буде представлена командою свого ж підрозділу із
Дніпропетровщини. Сергій Пеньков, перший
заступник начальника Головного управління ДФС у
Дніпропетровській
області,
розповів
про
підготовку, амбіції щодо участі та власний інтерес
до спорту бодігардів.

– Спорт багатоборців-тілоохоронців існує уже
більше 20-ти років. Ви – людина, в житті й на
службі якої спортивна складова посідає гідне
місце. Чому інтерес до багатоборства тілоохоронців виник саме зараз?

– Перш за все, це певна вимога часу. Нам зараз
вкрай потрібне якісне тренування особового складу,
а програма підготовки до чемпіонату його якраз й
дає.

З березня 2014 року Україна фактично живе у
невластивих для суверенної держави умовах:
часткова окупація країною-агрессором і гібридна
війна, по обидві сторони якої гинуть наші громадяни.

Вдумайтесь тільки: від Дніпра до Донецька близько
200 км. Вперше по-справжньому тривожно ми це
усвідомили тут, в Дніпрі, в квітні 2014-го і одразу
перейшли до активних дій. Першочергово,
розробили план оборони нашої будівлі. Після –
розпочали інвентаризацію всіх наших знань, вмінь і
озброєння. Ми розуміли, що проти професійних
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військових ми навряд встоїмо. Однак точно зможемо
дати відсіч провокаторам-терористам у їх спробах
проникнути до будівлі та зуміємо не віддати наявну
зброю в руки бандитам! Тим паче, на прохання
підтримати нас у разі заворушень відгукнулися
Дніпропетровська обладміністрація та наше
керівництво в Києві. Так ми й, дякувати Богові,
пережили той 2014 рік. Думаю, що про ці роки,
водночас важкі та визначні для країни, буде ще не
раз згадано на сторінках історії. Але для мене
особисто це були дуже яскраві, проте невимовно
трагічні випробування.

Сьогодні маємо новий виклик: політичні гонки,
перерозподіл соціальних ролей, тліючий конфлікт на
Сході… Хочеться вірити, що все мине без крові та
нових провокацій. Та ніхто не знає, чи доведеться
знову взяти до рук зброю. Проте очевидно, що в
критичний момент доля держави буде залежати, в
тому числі, й від нашої підготовки. І чим кращою
вона буде, тим ефективніше ми зможемо боронити
наші об’єкти, а відтак – мотивувати наших співробітників, громадян в цілому, до захисту Батьківщини.
Ще один мій стимул – бажання сказати суспільству
про податкову міліцію щось нове, хороше. Бо
загальновідоме: ми забираємо нелегальну горілку,
порушуємо
кримінальні
справи
відносно
конвертаційних центрів, вилучаємо кримінальні
гроші та подібне, що замальовує нас на фоні
нинішніх подій у сірий, незрозумілий для суспільства
колір. А у нас, у Дніпрі, між іншим, одне з найбільших
і кращих підрозділів фізичного захисту! Ці дівчата і
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хлопці – наше обличчя. І я хочу, щоб суспільство
побачило та визнало їхній професіоналізм. Хочу, щоб
працівники податкової міліції були в пошані. Саме
тому я роблю всяку всячину корисну для діла,
наприклад, ось пишу книгу – навіть хочу зробити цілу
низку видань з оперативно-розшукової діяльності.
Ми колись підемо, створиться нова служба, хочеться
передати напрацьований колективом багаторічний
досвід. Хапаюся і займаюся всім, що хоч якось
пов’язане з моєю роботою, у тому числі й
організацією команд на ці змагання…
– Чому саме багатоборство тілоохоронців?

– Все інше, окрім багатоборства тілоохоронців,
якесь несправжнє. Мабуть, так здається, оскільки
багато елементів цього спорту тотожні зі щоденним
функціоналом працівників відділу активних заходів.
І чим більше я дізнаюсь про багатоборство
тілоохронців, тим більше переконуюсь, що нам саме
цим напрямком треба займатися. Вражає й водночас
захоплює прикладний характер цього виду спорту.

Візьмемо для прикладу стрільбу. Традиційно ми
проводимо навчальні стрільби за алгоритмом «тирполігон». Багатоборство тілоохоронців пропонує ж
нам тренуватися, розігруючи різноманітні сценарії,
попередньо відпрацювавши вправи зі стрільби у
спортзалі без застосування боєприпасів (прим. –
рос. «холощение»). А далі вже – практичне
відпрацювання вправи згідно положень про
змагання. Наприклад, наші хлопці ніколи раніше не
стріляли, випадаючи з автомобіля. А це вміння може
виявитися навіть більш необхідним для міських умов,
ніж стрільба на полігоні по мішенях.

Дуже вчасно ми познайомилися з такими видами
багатоборства, як надання медичної допомоги,
супровід VIP-персони і екстремальне водіння
автомобіля. Останні декілька років у нас якраз
виникла затребуваність цих знань. Адже зараз у
правопорушників стільки грошей, відчаю та зброї і,
головне, – безкарності, що, приходячи із санкцією на
обшук, треба бути готовими до всього: від опору
працівникам міліції до навмисного заподіяння шкоди
здоров’ю. Наприклад, ніколи раніше ми не виводили
з-під загрози своїх співробітників, допоки не
зіткнулися в Одесі з масовим опором злочинного
угрупування в’єтнамців. Інший випадок трапився у
Кривому Розі: наша група зайшла до приміщення,
пред’явила документи, а людина під час спілкування
зі співробітниками відкрила вікно і вистрибнула.
Звісно ж, спецназівець повинен вміти надати
долікарську допомогу в такому випадку.

Я переконаний у цінності знань, які дає нам
підготовка. Це техніка та тактика захисту VIPа під час
пішого супроводу, рукопашний бій, надання медичної
допомоги і подолання смуги перешкод (у тому числі
на автомобілі), стрільба в «терористів» із автомобіля,
стрільба в мішень під час пішого супроводу, пошук

«вибухових» пристроїв у автомобілі. Частина цих
навичок далеко за межами службових повноважень.
перебування
людей,
які
володіють
Проте
спеціальними вміннями, повсякденно серед
громадян, здатне істотно зменшити кримінальні
ризики українського суспільства в цілому.
– Якою є Ваша історія знайомства зі спортом?
Хто чи що стало сполучним елементом між Вами
та багатоборством тілоохоронців?

– Точкою відліку став прихід до нас на службу
Іларіона Павлова. Потім він вже привів Олександра
Григорчука, за ним була Катерина Васильєва. Ще
пізніше до моїх рук потрапив журнал. Я відклав всі
справи: наради, заняття. На одному диханні
перечитав цю невеличку книжечку. Побачив там
УДО, Альфа СБУ – атож-бо, це їхній бренд! Потім
дивлюся – команда Іларіона (прим. – Павлова), на
іншій сторінці – команда комерційної структури з
Кривого Рогу. І тут я замислився: чому нас там немає?
Адже це чемпіонат серед команд силових і
комерційних структур. Ми ж також силова структура.
І тоді я визначився: хочу там бути, виступати.
– Чому вирішили готувати одразу дві
команди – жіночу та чоловічу? У Вашому
підрозділі багато дівчат?

– Хотілося б, щоб було більше. Чому? Бо специфіка
нашої діяльності така, що серед осіб, які беруть
участь у злочинній діяльності податкового характеру,
багато
жінок.
Наприклад,
створити
свій
конвертаційний центр з відмивання грошей може як
чоловік, так і жінка. Окрім того, працівники
бухгалтерії переважно жінки. А тому логічно, що у
разі опору чи якихось заворушень жінка в формі
швидше розбереться з групою жінок, ніж чоловік.
Плюс, наші співробітники наділені повноваженнями
робити обшук. А згідно чинного кримінальнопроцесуального кодексу проводити обшук жінок
може лише представник силових структур жінка, в
присутності понятих жінок. Тож разом з
психологічним фактором ми маємо цілком
обґрунтовані
причини
наявності
у
штаті
співробітників жіночої статі. Та й врешті-решт
погляньте – надворі третє тисячоліття: разом із
технічним прогресом маємо тенденцію до
професійного рівноправ’я. Я переконаний, що
збагативши підрозділ дівчатами, ми почнемо нову
сторінку нашої служби.

– Зараз уже можете зробити прогноз: як
оцінюєте свої сили перед майбутньою участю в
чемпіонаті?

Я на власні очі ніколи не бачив змагань. Тож не
можу сказати, чи правильно ми готуємося. Й оцінити
наш рівень підготовки мені важко. Але ж тільки той
досягає мети, хто іде. Тому я вірю в наші команди!
Заявити про себе (податкову міліцію), сказати, що
ось ми є — це вже перемога для нас!
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І н терв’ ю
«Дивитися в майбутнє краще, ніж
мріяти про минуле».
Роберт Вальзер

реальний інструмент атаки, який може практично безшумно наблизитись
до об’єкта, що охороняється, і
виконати свою функцію. У пам’яті
багатьох ще свіжі згадки про спробу
замаху на Президента Венесуели…
Здобуті знання про цей інструмент
ми залюбки надаємо для відпрацювання професійним охоронним
об’єднанням.

Багатоборство тілоохоронців і нині
залишається авторитетною спортивнопрофесійною течією серед бодігардів України та
світу. До того ж започатковане в Управлінні
державної охорони (УДО) України як спорт, воно
стало потужним поштовхом до формування мережі
професійних громадських об’єднань. Про спільну
місію, здобутки та плани – Олександр Іванчук,
заступник начальника УДО України :

«Нам є чим пишатися, є до чого прагнути.
Співпраця з федераціями вийшла далеко за межі
спортивних змагань. Було цілком прогнозовано, що
чемпіонати бодігардів виступатимуть своєрідною
платформою
з
фахової
підготовки
та
породжуватимуть здорову конкуренцію на ринку
охоронних послуг, а відтак забезпечуватимуть
розвиток цієї галузі. Особливо приємно визнавати,
що наше багатолітнє партнерство сьогодні є
ефективним інструментом у вирішенні важливих
загальносуспільних питань, зокрема, у боротьбі з
терором і протидії криміналу.

Професійним охоронним об’єднанням (яким є
Федерація тілоохоронців Дніпропетровської області)
сьогодні відведена вкрай важлива функція –
популяризація здорового способу дій. Уміння
швидко та ефективно реагувати на сучасні атаки
особливо цінне в умовах військової агресії проти
нашої держави, появи нових ризиків і терористичних
загроз. Окрім гарної фізичної форми співробітник
безпеки повинен бути інформаційно обізнаним, а
також мати практичні навички реалізації набутих
знань і умінь, щоб за потреби захистити особу, яку
він охороняє, себе, рідних і близьких. А ми, як
державна структура, завжди будемо підтримувати
подібну ініціативу. До прикладу, наразі наше
управління активно розробляє сценарії протидії
нападу за допомогою квадрокоптера. Сьогодні це
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Заохочувати й мотивувати молодь
до працевлаштування як у державних,
так і приватних охоронних структурах – ще одна важлива роль об’єднань бодіградів. Цінність цієї вікової
категорії громадян у тому, що, будучи
не криміналізованою частиною суспільства, молоді люди володіють усіма якостями для
роботи в службах безпеки. І я маю на увазі не лише
фізичну форму, а, в першу чергу, моральні якості.
Серед молоді більше людей, які здатні пожертвувати
собою як заради близької людини, так і задля чужої –
особи, яку охороняють. Між іншим, готовність віддати
власне життя – найвищий вид самопожертви, який
свідчить про неабиякий рівень моральності. Годі й
казати, що не кожен може бути в охороні відмінним
співробітником.

Сподіваюсь, що вже у близькому майбутньому
разом ми зможемо реалізувати уніфіковану систему
безпеки. Я дуже хотів би, щоб у нашій державі
функціонували єдині сценарії дій на випадок
виникнення
найрізноманітніших
загроз:
від
побутових, як-то шквали із загораннями, до, не дай
Боже, воєнних. За такої моделі всі заклади та
організації (незалежно від статусу, форми власності
чи то локалізації, починаючи від дитячого садочка і
закінчуючи групами охорони перших осіб держави)
будуть щоденно сповідувати єдиний принцип
самозахисту, розуміти свою роль і свою мету в
системі безпеки. А в разі виникнення конкретної
загрози діятимуть злагоджено, як одне ціле. Звісно,
це величезний пласт роботи, який, я упевнений, ми
зможемо реалізувати через мережу громадських
рухів охоронних структур. Таким чином, останні в
майбутньому стануть не лише носіями культури
безпеки серед населення, а й авторитетними
організаціями серед приватних охоронних компаній
регіону, забезпечуючи продуктивний діалог між
підприємцями і державою. Тільки разом із громадою
і бізнесом ми прийдемо до єдиної системи безпеки,
єдиного стандарту, зможемо протистояти зовнішнім
і внутрішнім загрозам».

book_ukr_Layout 1 07.04.2019 21:22 Страница 57

В ек тори н ашого розви т к у

1. Сприяння просуванню Професійного стандарту охоронців
і внесення змін до Закону України «Про охоронну діяльність»

Федерація підтримує ідею своїх партнерів – ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців» – щодо
утвердження професійного статусу працівників сфери особистої безпеки. Ми вважаємо такий напрямок
перспективним. Сподіваємося, що прийняття парламентом цих проектів відбудеться найближчим часом. Це
дозволить тілоохоронцям офіційно оформляти свої трудові відносини, проходити ліцензування, отримувати
дозвіл на носіння вогнепальної зброї, а також користуватися страховими продуктами.
охоронну діяльність» 2015 року так і не дав
належного регулювання ринку. Написаний «під
клієнта», він спричинив демпінг, який блискавично
переміг якість послуг об’єктної охорони. Після чого,
в 2016–2017 роках, демпінг прийшов до нас в
особисту охорону. Тут він й нині перемагає будьякого найбільш професійного тілоохоронця. До того
ж важливий момент: наша професія продовжує бути
дуже доступною. Будь-яка фізична особа, купивши
травматичну зброю, пише резюме «Тілоохоронець»
і розміщує його на сайтах пошуку роботи.

Олег Кончаківський, голова наглядової ради
ГО «Професійне об’єднання особистих охоронців» :

«Чи можна уявити лікаря-хірурга, який працює без
відповідних стандартів? Коли на одну хворобу,
скажімо апендицит, буде 50 різних, необґрунтованих
методів лікування? Чи готовий хворий лягти на стіл
до хірурга, не знаючи і не розуміючи, що з ним буде
робити лікар? Відповідь очевидна. Так чому клієнт,
який потребує фізичного захисту, повинен
користуватися послугами тілоохоронців без
відповідної акредитації? Адже в обох випадках ціна
угоди – людське життя.

Сьогодні ми змушені констатувати: в нашій сфері
фінанси і егоїзм перемогли якість. Закон «Про

Уже близько 2-х років наша організація займається
розробкою і лобіюванням «Професійного стандарту
тілоохоронця» та проекту змін до Закону України
«Про охоронну діяльність».

Саме стандарт професії є першочерговим. Тоді як
законодавча площина вступає в силу, коли
охоронець порушив стандарти своєї діяльності. А
показники якості навчання і надання послуги – наша
велика проблема. Першочергово потрібний орган
акредитації, який буде проводити політику
стандартизації.

Я вірю, що вже в близькому майбутньому ми
досягнемо уніфікованих посадових обов’язків
особистої охорони, належної оплати праці й
отримаємо підстави говорити про легалізацію
вогнепальної короткоствольної зброї в нашій
сфері».

2. Консультаційна допомога в питаннях розвитку
та якості послуг для охоронних структур та їхніх клієнтів

Обізнаність щодо передових методів надання охоронних послуг та їхнє своєчасне впровадження є ключовим
фактором ефективної роботи агентств безпеки, а відтак і якісного розвитку цього ринку. Динаміка останніх років
свідчить про ріст затребуваності охоронних послуг. Основним чином тому, що середній і великий бізнес усе
більше обирає аутсорсинг як оптимальну та найбільш дієву модель забезпечення безпеки. З попитом на послуги
охорони ростуть і вимоги їхнього надання. Ми розуміємо це, а тому вважаємо за потрібне бути буфером обміну
між бізнесом, клієнтами і державними структурами. В цьому – наш посильний вклад у формування ринку
охоронних послуг.
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комплексної безпеки. Одним із таких правил є
постійний різнобічний аналіз. Якщо на стадії вибору
аутсорсера ми звертаємо увагу на досвід у питаннях
захисту об’єктів, клієнтів і персоналу та можливість
надання комплексних послуг, то в процесі
співпраці – це регулярний моніторинг актуального
рівня знань і вмінь.
Озираючись на минуле, я хочу подякувати
нашим партнерам за їхню відповідальність,
професіоналізм і невпинний саморозвиток.

Тимур Кудлай, директор центру фізичної безпеки
Департаменту безпеки АТ «УКРСИББАНК» BNP
Paribas Group, суддя міжнародної категорії з
багатоборства тілоохоронців:
«Між дешевим і дорогим обираємо – якісне.

Понад 10 років наш Департамент використовує
комбіновану модель для організації захисту
персоналу та охорони об’єктів Банку, із залученням
професійних фахівців з безпеки (аутсорсинг). За цей
час завдяки розробленій концепції та впровадженим
заходам в АТ «УКРСИББАНК» BNP Paribas Group
були напрацюванні власні правила і процедури,
які дозволяють нам здійснювати глибинне вивчення
наших потенційних партнерів із подальшою координацією та контролем наданих ними послуг з

Нині перспективним напрямом підвищення
якості охоронних послуг я бачу взаємодію
недержавних
охоронних
об’єднань
із
державними структурами. Зокрема, щодо
легалізації зброї смертельної дії в охоронній сфері.
Подібні дискусії тривають з 2005 року. І є багато
ініціативних хлопців, які лобіюють закон… Це
доцільно мінімум з трьох причин. По-перше,
надання ліцензованим структурам права на зброю
звільнить державні органи від охорони фізичних
осіб. Відтак держслужби зможуть приділити більше
уваги актуальним загальноукраїнським задачам і
функціям. По-друге, таке рішення дозволило б
підвищити безпеку на наших вулицях і в країні
загалом. До того ж ефективність недержавних
охоронних структур також полягає у їхній гнучкості –
на противагу монополістичним і нерухомим
правоохоронним органам».

3. Підвищення грамотності працівників сфери особистої безпеки

Професія тілоохоронця залишається законодавчо неврегульованою сферою, а дана професійна група –
соціально незахищеною. Особистий розвиток і самоконтроль продовжує бути для бодігардів чи не єдиним
інструментом у боротьбі за якісні умови праці та її гідну оплату. А федерація вбачає своєю місією навчання
бодігардів задля підвищення загальної культури з безпеки, їхньої компетентності та професіоналізму.
«У 1998 році мене спитали: сформулюй вміння, які
найважливіші в роботі тілоохоронця. Я обмежився
всього-на-всього двома: спостереженням і наданням
долікарської допомоги. Тому що спостереження
допомагає виявити, раптом готується щось
протизаконне, а медицина – виправити помилки, які
були допущенні на попередньому етапі.

Руслан Аббасов, виконавчий директор SIG Group
Ukraine, голова корпусу суддів і інструкторів
українського відділення IPSC, суддя міжнародної
категорії з багатоборства тілоохоронців:
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Але, на жаль, зі свого досвіду можу сказати, що
дуже мало бодігардів, які навіть у цьому хоч щось
розуміють. Ситуація погіршується, якщо взяти до
уваги технологічний прогрес і загальну еволюцію
свідомості хоча б за останні 12–14 років. У першу
чергу, я маю на увазі виникнення нових загроз.
Квадрокоптери, які стали літати там, де не треба, і
знімати те, що не треба. Активісти – групи осіб, які
можуть просто за рахунок своєї кількості чинити
фізичний вплив на особу, яка охороняється. Окрім
того, у порівнянні з 2000-тисячними роками,
збільшилась кількість варіантів застосування зброї на
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ближніх дистанціях. Пов’язане це одночасно зі
зниженим порогом до дій (прим. – більше людей, які
можуть зважитися на виконання; люди, які мають
низький поріг страху в поєднання з високим рівнем
рішучості) та різноманіттям і численністю
нелегальної зброї на руках у цивільного населення.

Проте на нашому ринку все стабільно незмінне:
зараз, як і у 2000-му, влаштуватися в особисту
охорону може будь-яка особа, яка скаже, що вона
тілоохоронець. І цього достатньо. Адже навички
бодіграда неможливо перевірити пересічній людині.
Потрібно
володіти
спеціальними
фаховими
знаннями, щоб зрозуміти, чи є спеціалістом

тілоохоронець. Думаю, було б правильно, якщо б таку
експертну роль продовжували брати на себе та
розвивати професійні об’єднання. Також було б
доцільним існування незалежного експерта між
тілоохоронцем і його роботодавцем. Адже наша
професія є високо інтегрованою в особисте життя
клієнта. А тому частими є випадки некоректної
поведінки як зі сторони охорони, так і роботодавця.
Та все ж не варто забувати: хворобу легше
попередити, ніж лікувати. Тому навчання, навчання і
ще раз навчання! Лише актуальні знання та вміння
здатні гарантувати нам професійну гідність».

4. Навчання цивільного населення організації особистої безпеки

Ми визнаємо особисту безпеку фізичної особи ключовою цінністю суспільства. Переконані, що знання про
методи оцінки ситуації, тактику поведінки в разі виникнення загрози, а також способи подолання загрози мають
бути загальнодоступними. Тому вважаємо доцільним ділитися нашим набутим досвідом з цивільним
населенням, а також підтримувати та розвивати в області ініціативи наших однодумців із цього питання.
із бойової підготовки спеціальних підрозділів. А
паралельно працював з групами самозахисту, де
займалися цивільні особи. Потреба в таких навичках
була завжди, але останнім часом стала особливо
гострою. Також маю досвід підготовки співробітників
охоронної структури.

Юрій Отрубчак,
системи «MAXIM»:

шеф-інструктор

бойової

«На жаль, погіршення криміногенної ситуації в
країні змушує людей до самозахисту: хто купує зброю,
а хто тренується. Проте варто пам’ятати, що жодна
зброя не діє сама по собі, а є лише інструментом.
Справжня зброя – це спеціально навчена людина, яка
має базову гарну фізичну підготовку і хоча б
мінімальний набір відпрацьованих до автоматизму
простих та надійних технічних прийомів.
Більше 20 років я викладаю систему бойової
підготовки «MAXIM»: адаптований курс ефективного
самозахисту для потреб звичайних людей (не
спортсменів), у ході якого в стислі терміни вивчаються
спеціально підібрані прості та надійні технічні
прийоми та використовуються дієві, перевірені
практикою методики їхнього вивчення.
Свою практику інструктора я розпочав 25 років тому

Вважаю, що сьогодні, як і завжди, для людини
важливо бути готовим до бою психологічно,
технічно, тактично, вміти адаптуватися до різних
умов, які можуть трапитися в реальній сутичці.
Розроблена система бойової підготовки «MAXIM»
передбачає практику різноманітних видів «бойової
роботи» у стандартних та нестандартних умовах, з
різними за фізичними даними та манерою ведення
бою супротивниками, у різному одязі. Чим більше
таких умов змодельовано на тренуванні, тим вищі
шанси для вас на сприятливий вихід з критичної
ситуації.

Прийоми та уміння, які ми даємо, можуть
врятувати в складних умовах реального життя, а не
боїв у спортзалі.

Для того, щоб швидко сформувати ці уміння,
практикується робота на спеціальному обладнанні,
основою якого є автомобільний скат та реалістично
виготовлені манекени з нього. При підготовці
великих груп людей в стислі терміни постійно
доводилося вирішувати проблему: яким чином
зробити тренувальний процес максимально
інтенсивним та ефективним? Один зі шляхів
вирішення цього питання, до якого я прийшов через
практику, – використання автомобільного ската, який
є дуже доступним, універсальним та практичним
снарядом. Саме доступність, практичність та
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застосування
ската,
його
універсальність
модернізаційний
потенціал
і
можливість
одночасного використання для тренування великих
груп людей, наштовхнули мене на думку
використовувати його в тренувальному процесі.

З часом я все більше переконуюсь у тому, що
пересічній людині доцільно володіти навичками
самоорганізації особистої безпеки. А тому повністю
поділяю думку федерації щодо перспективності
розвитку цього напрямку».

5. Сприяння зміцненню загальнодержавної
антитерористичної системи

Співпраця з державними органами та відомствами, представниками третього сектору, бізнесу з метою
зміцненню загальнодержавної антитерористичної системи визначена федерацією, як перспективний і важливий
напрямок. Одним із інструментів є поширення професійних знань і умінь у сфері особистої безпеки.
що перебуває під охороною (VIP), у надзвичайних
ситуаціях.

Олександр Чередник, президент Київської
асоціації
бодігардів,
співавтор
підручника
«Організація охорони фізичних осіб»:

«Нашу планету накрила хвиля тероризму, війн.
Нещадне інтелектуальне й економічне протистояння
породжує насильство в суспільстві. Тому дуже
своєчасно вийшов у світ цей підручник з глибоким
дослідженням теми безпеки, який вже виходив
українською мовою.

У виданні «Організація охорони фізичних осіб»
розглянуто питання спеціальної тактики дій
співробітників підрозділів з організації та ведення
охорони фізичних осіб, включно з діями в умовах
складних обставин, високого рівня ризику для особи,

Автори підручника – Віктор Ткаченко, Олександр
Чередник – знані професіонали в Україні і
закордоном. Усе своє свідоме життя вони
присвятили боротьбі зі злом у суспільстві –
тероризмом, насильством над особистістю –
спочатку на службі в органах державної безпеки,
потім у приватних охоронних структурах.
Паралельно активно співпрацювали з Національною
федерацією охоронців України, Міжнародною
федерацією охоронців, Київською асоціацією
бодігардів.

Більш як 20 років автори – у складі організаторів
проведення змагань з багатоборства охоронців:
чемпіонатів
України,
міжнародних
турнірів,
чемпіонатів Європи та світу. Безцінний досвід і
знання, здобуті під час змагань та спілкування з
професіоналами більше ніж 30 країн світу,
запропоновані
читачам
для
підвищення
професійного рівня із забезпечення безпеки в різних
ситуаціях, які автори детально описують у
підручнику.

Гадаю,
що
цікаві
дослідження
авторів
спонукатимуть читача більше вчитися, думати,
аналізувати і досягати кращих результатів у роботі.
Англійський філософ Френсіс Бекон говорив:
«Знання є сила, а сила є знання».

6. Соціальна реабілітація (ресоціалізація) військових
та колишніх працівників правоохоронних структур

Експерти прогнозують, що вже за 15-20 років в Україні кількість осіб, які були пов’язані з військовими
структурами, виросте в 5 разів, порівняно з нинішньою. Тому вже сьогодні у нашій державі розвиток програм
із соціальної реабілітації для колишніх військових і працівників правоохоронної системи є важливою умовою
становлення нового соціального прошарку. В першу чергу, розвиток цього напрямку унеможливлює втягнення
осіб, які володіють спеціальними знаннями та уміннями, у кримінальний світ. По-друге, соціальні програми
даватимуть можливість цим людям займати гідну професійну позицію, до прикладу, в охоронній, торгівельній
чи будь-якій іншій комерційній структурі, або ж розвивати власний бізнес.
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представники третього сектору можемо дати
представникам даної соціальної групи, яким чином
здатні полегшити процес прийняття їх суспільством?

Олександр Хоружий, практикуючий психолог,
експерт-поліграфолог компанії «ANTI-LIE» :

«Нині особливо гостро стоїть питання соціальної
реабілітації військових. В ідеалі, цим напрямком
мали б займатися державні інститути. Та всі ми
бачимо, що, на жаль, держава не лише не
справляється з цією функцією, а навпаки загострює
ситуацію. Один з проявів цього – повернення
людини з фронту. Боєць – емоційно «підгорілий», а
держава не здатна дати інший вибір, окрім того, щоб
піти на черговий контракт вже проти власної волі.
Ті ж, хто знаходять в собі сили та намагаються жити
під мирним небом, виявляються покинутими
напризволяще наодинці зі своїм емоційним
обуренням. Військові, які володіють спеціальними
знанням і головне (та найбільш тривожне) – мають
відповідний досвід, стають потрібними злочинному
світу. А наслідки їхніх дій вже мають цілком
конкретний вплив на криміногенну ситуацію в
нашому суспільстві.
Таким чином маємо реальний виклик: як зробити
реабілітацію військових соціабельною? Що ми як

У першу чергу варто зрозуміти психологію людей,
які повертаються з війни, і те, що їхні потреби в
соціабельності завищені. Війна наділила людину
місією, яка була в кільканадцять разів вищою за ту,
що виконувалась «до». І коли людина повертається,
повинна
виконувати
діяльність,
яка
вона
приноситиме не менше користі громадянському
суспільству, ніж та, котру вона виконувала на ліній
вогню. Тобто професія має бути соціабельнішою за
службу. А професійні об’єднання, в тому числі й
федерації тілоохоронців, якраз і могли б бути
корисними у забезпеченні трудової соціалізації.

Інший напрямок роботи, доступний вже зараз, – це
навчання НR-спеціалістів спілкуванню з військовими
та колишніми працівниками правоохоронних
структур. Проблема в тому, що спеціалісти з
управління персоналом не дуже навчені ставити
питання кризовим категоріям населення та особам,
у яких триває адаптація. Наприклад, я не раз чув, як
запитували бійця АТО про те, чи доводилося йому
вбивати людину. Агов! Якщо людина йде до війська,
то поняття вбивства там немає, там є поняття захисту
Батьківщини. Звісно ж, таке питання виведе з себе
навіть урівноваженого бійця! Така собі смислова
драма виходить: питання ставить цивільний, який
війну бачив лише по телевізору, а відповідає той, хто
воював – 7 днів на тиждень сидів в окопі з перервою
тільки на фізіологічний відпочинок. Нашому
суспільству потрібен механізм адаптації, аби
показати, що перед нами захисник, а не вбивця.
І третє – це організація «сommunity сentre»: центрів,
які б задовольняли потреби підопічних у спілкуванні
з однодумцями та фахівцями, а разом з тим робили
бійців вхожими у дотичні професії».
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Перші охорон ц і

Сердюки – перші охоронці, гетьмана воїни

Разом з тим Дніпропетровщина займає провідне
місце у спортивному рейтингу України (після Києва
та Харкова). Цей результат – не лише досягнення
професійних спортсменів, а й загалом успіхи
профільних закладів, залученість мешканців області
до активного способу життя.
Серед підлітків популярні дитячо-юнацькі
військово-патріотичні ігри. Наприклад, «Сокіл»
(«Джура»). Змагання виховують патріотів України,
розвивають в учасників національну гідність, високу
самосвідомість та активну громадянську позицію,
прищеплюють здоровий спосіб життя. Кінцева мета
– формування духовно багатої та фізично розвиненої
особистості.

27 лютого 1932 року – офіційний день народження
Дніпропетровської області. Регіон було утворено на
основі п’яти округів Катеринославської губернії.
Однак історія краю набагато давніша. Відтак 85річчя, яке відзначала область торік, це ювілей лише
сучасної назви.
Ці 85 років були нелегкими і цілком відповідали
історичним процесам у державі. Регіон пройшов
шлях становлення, зміцнення, злету, воєнних
випробувань, повоєнної відбудови. А вже у 90-х
роках ХХ століття розпочалось утвердження нової
незалежної України.
Дніпропетровська область – це один з найбільших
промислових, космічних, науково-технічних і
культурно-історичних регіонів України.

Серед популярних тенденцій сьогодення – акцент
на історичному минулому, духовному й культурному
житті, відродженні звичаїв. Ідеться не лише про
класичні атрибути Дніпропетровщини і України
загалом: народний одяг і традиції святкування.
Сьогодні говоримо про глибинні процеси. Козацький
край доводить, що має неабиякий «силовий»
потенціал. Епоха гетьманства зароджувалась на
території нашої області. Змінилась назва і функції,
однак суть залишається сталою. Сьогодні регіон
знову лідирує в сфері охорони.
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Візитками спортивної Дніпропетровщини стали і
такі національні види єдиноборств, як бойовий
гопак, рукопашний бій «Спас», боротьба на поясах,
хортинг. Останнє слово походить від кореня «хорт».
За часів запорізького козацтва так називали
спеціальний ритуал воїнів-козаків, які напередодні
бою ставали в «магічне» коло.

Козацькі ігри – не просто розваги, а тренування,
своєрідна підготовка до бойових завдань.
Проведемо паралель із сучасністю. Багатоборство
тілоохоронців. За своєю суттю – змагання для
визначення кращих за фахом. Утім вони
допомагають визначити сильні та слабкі сторони
кожного бодігарда, дозволяють відпрацювати різні
ситуації, які можуть трапитись у роботі. Й досягнення
дніпропетровських тілоохоронців вагомі. З кожного
чемпіонату вони привозять призові місця. Козацький
характер продовжує проявлятись і через століття.
Сплеск у розвиткові національних видів спорту на
Дніпропетровщині
можна
пояснити
навіть
історично. Адже Придніпров’я називають колискою
українського козацтва. На території Дніпропетровщини (нинішній Нікопольський район) були розташовані п’ять із восьми Запорізьких Січей. Саме на
нашій землі козаки Микитинської Січі, що існувала в
період з 1638 по 1652 роки, вибрали Богдана
Хмельницького гетьманом Війська Запорізького. І
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ФЕ ДЕРАЦІЯ
ТІ ЛООХОРОНЦІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

саме звідси почалося велике повстання козаків, яке
переросло у визвольну війну. Біля села Капулівка
знаходиться могила Івана Сірка – легендарного
кошового отамана Запорозької Січі й усього Війська
Запорозького Низового, керівника ряду успішних
походів проти Кримського ханства у 60-70-ті роки
XVII століття.

Багато міст і селищ Дніпропетровщини «виросли»
з поселень і зимівників запорізьких козаків. З них
починалася історія Кривого Рогу, Новомосковська,
Царичанки, Нікополя. Та й обласний центр було
закладено на місці стародавнього козацького
селища Стара Самарь.

Всі козаки, які належали до запорозького війська,
входили до різних озброєних формувань. Були серед
них і сердюки – козаки найманих піхотних полків у
Лівобережній Україні наприкінці XVII століття –
початку XVIII. Від реєстрових (городових) козаків
вони відрізнялися комплектуванням, забезпеченням
і характером діяльності. Водночас спільними були
організація і керівництво. Створені для суто
поліційного призначення наприкінці 1660-х років,
сердюки до кінця століття перетворилися на частини
регулярної
армії
із
широкими
військовополітичними
функціями. Можна вважати, що
сердюки були особистою гвардією гетьманів і
отримували платню безпосередньо від них. У полку
налічувалося від 400 до 500 солдатів (найманців), які
охороняли гетьманську резиденцію, військові склади
й артилерію. За часів Івана Мазепи це військо
складалося з трьох полків. Воно було особистою
охороною гетьмана і квартирувалось в Батурині.

Комплектування
найманих
полків
було
добровільним. Набирали охочих із вихідців
Правобережної України: селян, міщан та іноземців –
волохів,
сербів,
хорватів,
німців,
поляків.
Заборонялося приймати селян, які втекли від

державців, осілих лівобережних посполитих – тяглих
селян, а також реєстрових козаків. Аби потрапити до
реєстру сердюцького полку, кандидат мав пройти
особливе випробування.

Внутрішня структура найманих полків була
подібною до реєстрових. Найманці поділялися на
сотні й курені (десятки) на чолі із сотниками та
курінними. Керував полком призначений гетьманом
полковник. Як символ своєї посади він одержував
клейноди – бунчук, пернач, прапор, печатку. До
полкової старшини входили: осавул, обозний, писар.
Як у реєстрових, так і в найманих полках були
цирульники і музиканти: барабанщики, літавристи,
скрипалі, сурмачі. Керував сердюцькими полками
безпосередньо гетьман, і тільки перед ним вони
звітували про виконання того чи іншого завдання.

На відміну від реєстрових, вони не мали постійної
території дислокації. Жили полчани у міщан, селян, а
часом – і в козаків, хоч останні й були увільнені від
постоїв. Сердюцькі полки були на повному
забезпечені в гетьмана. Для виплати грошей
сердюкам 1678-го були введені оренди на шинки,
винокуріння і торгівлю горілкою. Основу особистого
озброєння воїнів сердюцьких полків становила
вогнепальна зброя – рушниця і пістоль.
Застосовувалася й холодна зброя – шабля, шпага,
кий тощо. Гетьманська охорона – полк сердюків і
рота жолдаків – мали однотипний одяг: білі (габові)
свити, сині шаровари, сіру смушеву шапку із синім
або червоним шликом. Сердюки брали участь у
походах, охороняли гетьманську резиденцію і
артилерію в Глухові, прикордонні митниці. Зокрема,
загони сердюків стояли біля Переволочної, де
збиралася індукта. Проіснували сердюцькі полки до
липня 1726 року, після чого їх було розпущено
царським указом задля обмеження гетьманської
влади.
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Час – найцінніший ресурс людини. Його не можна повернути
та відновити, неможливо купити, подарувати або знайти. Історія останніх 10-ти років, котру
нам належало викласти у цьому
журналі, розгорнулась не низкою формальних подій, а широким відрізком часу, зітканим із секунд, хвилин і годин кожного, про кого
ви щойно прочитали. Саме тому першочергова ідея про невеликий фотоальбом з історичними замальовками переросла в повноцінний ювілейний корпоративний журнал.
Ми хотіли, щоб «Перші 10 років» змалювали не лише хронологію становлення нашої організації та її членів і партнерів, а й дали можливість
зробити екскурс в історію такого виду спорту, як багатоборство тілоохоронців. Хотіли, щоб читач (навіть який не обізнаний в темі) отримав вичерпні відповіді на можливі запитання. Сторінки видання говорять
устами кожного, хто так чи інакше пов'язаний з нашою організацією, для
того, аби дане видання було не тільки приємним подарунком, а й беззаперечним артефактом.

Ми пишемо українською та англійською. Адже українське багатоборство тілоохоронців нині відоме на чотирьох континентах, а кількість
іноземних команд на змаганнях за більш ніж 20 років розвитку даного
виду спорту практично зрівнялася з кількістю українських учасників.

Та навіть якщо у вас немає потреби читати іншомовний аналог, все ж
радимо зазирнути на другу половину – там чекає приємний бонус у вигляді фотоілюстрацій, не представлених у цій частині журналу. Тож хуткіше гортайте сторінки далі й продовжуйте знайомство з життям нашої
Федерації тілоохоронців Дніпропетровської області вже у форматі фотоперегляду!
Головний редактор: Тетяна Клінкова
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“

If you want to go fast, go alone. If you want
to go far, go together.
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F rom the hi s tor y of m ul ti athl on of bodyguards

2001 – foundation year of multiathlon of bodyguards

49 assigned titles of “Master of Sport of Ukraine in
multiathlon of bodyguards”:

Kostiantyn Chornyi, Kostiantyn Khomenko, Andrii
Rudchenko, Viacheslav Nechyporenko, Oleksii Tsurgan,
Vladyslav Zelenyi, Oleh Plaksin, Vladyslav Budilov,
Andrii Serhiienko, Oleksandr Mutel, Eduard Sirenko, Serhii
Andrienko, Yurii Litovka, Petro Sheliolmin, Dmytro Morozov,
Serhii Nikolaienko, Roman Raiuk, Oleksandr Myroshkyn,
Roman Lapa, Oleksii Lapa, Roman Lahutenko, Serhii
Churbanov, Mykhailo Yozhykov, Mykola Shkred, Anatolii
Mikheichyk, Volodymyr Stanchyk, Mykola Oleksiienko,
Oleksandr Koshyk, Dmytro Romaniuk, Oleksii Surik,
Oleksandr Lebed, Maksym Trachuk, Oleksandr Kudin,
Andrii Paiol, Oleh Zaprivoda, Andrii Zuiev, Mykhailo Taran,
Volodymyr Sidorenko, Maksym Romanchuk, Volodymyr
Los, Oleksandr Kutsak, Pavlo Poliakov, Andrii Vladymyrets,
Oleksandr Pugach, Vitalii Parkhoma, Maksym Honcharenko, Ihor Orel, Oleksandr Tsaplia, Vadym Vykhovskyi.

4

18 Мasters of Sport of Ukraine of International Class:

Kostiantyn Chornyi, Andrii Rudchenko, Maksym
Romanchuk, Viacheslav Nechyporenko, Vladyslav Zelenyi,
Kostiantyn Khomenko, Oleksii Tsurgan, Oleksii Chornyi,
Oleksandr Kutsak, Oleksandr Fedorchuk, Oleksii Lapa,
Roman Raiuk, Serhii Hnedoi, Oleksandr Lebid, Maksym
Trachuk, Oleksandr Kudin, Ihor Holomovzyi, Yurii
Honcharenko.

2 Honored Masters of Sport of Ukraine: Oleksii Chornyi

and Oleksandr Pugach.

4 Honored Coaches of Ukraine: Anatolii Pavlov,
Viacheslav Kozak, Dmytro Morozov, Yurii Hrynichenko.
3

referees of the first category: Pavlo Haiduchenko,
Dmytro Serebrianskyi, Serhii Ilin.

18 сreferees of the national category: Viktor Adabash,
Andrii Furman, Mykhailo Motruk, Volodymyr Pakhnii, Yurii
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Kovbasa, Serhii Shubenok, Oleksii Surik, Serhii Rud, Oleksii
Bondarenko, Mykola Hach, Mykola Moroz, Dmytro
Romaniuk, Mykola Oleksiienko, Serhii Lebedev, Ihor
Lebedevskyi, Artak Jilavyan, Lilian Djigola, Hayam Mamedov.

21 referees of the international category: Viktor
Tkachenko, Oleksandr Cherednik, Anatolii Pavlov,
Leonid Kucheriavyi, Oleksandr Derevianko, Oleh Zaets,
Ihor Daurtsev, Kostiantyn Khomenko, Ruslan Abbasov,
Petro Tymchuk, Vasyl Vakulenko, Emil Miheţiu, Nicolae
Dogari, Irakli Normania, Grigol Goguladze, Gigi
Maisuradze, Mikalai Shery, Anatolii Mikheichyk, Yury
Rikichinski, Dimitr Maslev, Tymur Kudlai.

25

foreign teams participating in competitions
throughout their history from all over the world, including
such countries as: Austria, Australia, Armenia, Belarus,
Bulgaria, United Kingdom, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Moldova, Spain, Israel, Turkey, Romania, Russia,
Macedonia, Poland, USA, South Korea, Lithuania, Latvia,
India, Denmark, Norway, China and others. .

9 World Championships under the auspices of the
International Bodyguard Association in the cities of Yalta,
Kyiv, Chisinau, Tbilisi, Bucharest.

3 European Championships under the auspices of
the International Federation of Bodyguards in
Romania (Alba Julia) and Bulgaria (Sofia, Stara
Zagora).

2 international selection tournaments in Tulcea
and Batumi.

7 regional centers that hosted the Championships
of Ukraine in multiathlon of bodyguards, including:
Donetsk, Dnipropetrovsk, Odesa, Lviv, Chernihiv,
Chernivtsi, Vinnytsia.

5
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1994

In 1994, for the first time the representatives of
Ukraine went to international competitions of
bodyguards held in Riga.

1995

Just one year later – in 1995 – Ukrainian bodyguards
debuted at competitions in the city of Stuttgart. The
following event was the competitions of bodyguards in St.
Petersburg in 1996.

1997

After another participation of the Ukrainian
bodyguards at the international tournament in
Bologna in 1997, on the initiative of Leonid Kucheriavyi,
Vasyl Vakulenko, Petr Sherekin and Vasyl Krutov who were
the first organizers of the international competitions, with
the support of the State Committee of Ukraine for Physical
Culture and Sports and the Central Council of the Ukrainian
Physical Culture and Sports Association “Dynamo”, the first
competition among bodyguards was held in the territory
of our country. Since then, the Ukrainian multiathlon of
bodyguards starts its counting as a sport, and therefore it
is conventionally considered that the competition of that
year was the first championship of Ukraine among
bodyguards. In fact, the competition looked like a

6

tournament that was organized under the auspices of the
International Bodyguard Association (IBA). The format of
the championships just started to crystallize, but even then
it was carrying a completely new character for Ukraine: “For
the first time we saw this kind of competitions in foreign
firms. But they did not have a character of preparatory ones
and were held in a rather spontaneous manner. Athletes did
not know what to prepare for. For example, this year we do
one kind of exercise, and the next year it is a completely
different one,” shares his memories Leonid Kucheriavyi, the
referee of the international category for multiathlon of
bodyguards, the IBF general secretary, and the first vicepresident of the Federation of Guards of Ukraine. And then
adds: “What we did is we formulated the scheme and
structure, so that bodyguards could train to be prepared.
This, in the end, contributes to the increase of the level of
competition and the skills of athletes.”

1998

In autumn 1998, an international tournament under
the auspices of the IBA took place in Kyiv. In order to
compete in their professional skills, multiathlonists
bodyguards came with their first visit to Ukraine from
such countries as Belarus, Great Britain, Denmark, Italy,
Norway, and South Korea. The first place was won by the
Ukrainian team.
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1999

In 1999, Yalta became the venue for the competition.
Up until and inclusive of 2010, Yalta had been the place for
Ukrainian and international competitions of bodyguards.
It is here that the international tournaments in multiathlon
of bodyguards, launched in Ukraine, originate from. In
September of the same year, the national team of Ukraine
won the second place in competitions in London.

2000

teams of the Department of State Guard of Ukraine and the
Security Service of Ukraine, respectively.

2002

In 2002, according to the results of the international
tournament “Bodyguard-2002”, the team of the
Department of State Guard of Ukraine won the first place;
the second place was won by the team of the Presidential
Security Service of the Republic of Kazakhstan, and the
third one – by the team of the State Guard Service of the

In 2000, Yalta became a venue for the international
tournament “Bodyguard-2000” for the second time.
The geography of the participating countries expanded: in
addition to Belarus and Russia, teams from Georgia,
Kazakhstan and Moldova arrived as well.

2001

In the spring of 2001, the Ministry of Justice of Ukraine
registered the multiathlon of bodyguards as the official
sport. The State Committee of Ukraine for Physical Culture
and Sports introduced this type of competition to the unified
classification of sports and approved the rules of competition.
Multiathlonists bodyguards began to receive sport grades,
including the titles of masters of sport of Ukraine and masters
of sport of Ukraine of international class. The popularity of the
Ukrainian format of competitions grew rapidly in other
countries.
That year, the world saw the first edition of the rules of
multiathlon of bodyguards. Vasyl Vakulenko, Leonid
Kucheriavyi, Viacheslav Kozak and Anatolii Pavlov were among
the authors.
The international tournament “Bodyguard-2001” took
place in Yalta. During the fifth championship of Ukraine in
multiathlon of bodyguards, the team of social protection of
servicemen of the Department of State Guard of Ukraine won
the first place. The silver and bronze trophies were won by the

7
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Interesting fact: 100 out of 100.
Such is the best result of personal
score in a high-speed shooting from
various positions. It was shown in
2002 during the sixth championship
of Ukraine by Petro Sheliomin, a
member of the team of the
Department “A” of the Security
Service of Ukraine in the city of Kyiv.

Kyrgyz Republic. The sixth championship of Ukraine in
multiathlon of bodyguards was distinguished by the
following results: the first place was won by the team of
social protection of retired and military servicemen of the
Department of State Guard of Ukraine, the second place –
by the team “Tytan-Stirol” (city of Horlovka), the third
place – by the team “Shchyt” (city of Donetsk).
In the same year, the State Committee of Ukraine for
Physical Culture and Sports awarded the first titles of
“National Sport Referee” to Vasyl Vakulenko, Leonid
Kucheriavyi, Oleksandr Luchko, Oleksandr Derevianko
and Viacheslav Kozak. Konstiantyn Chornyi, Viacheslav
Nechyporenko, Konstiantyn Khomenko, Andrii Rudchenko,
Roman Raiuk, Serhii Nikolaienko, Maksym Lavrynenko and
Oleksandr Miroshkin became the first Masters of Sport of
Ukraine in multiathlon of bodyguards.

2003

2003 was marked by the “Bodyguard-2003”
International Tournament (the first place was won by the
team of the Department of State Guard of Ukraine, the
second one – by the team of the Security Service of the
President of Belarus, and the third place – by the team of
the Security Service of the President of Kazakhstan). The
same year, the fourth championship of Ukraine in
multiathlon of bodyguards was held (the first place – won
by the team of the Foundation for social protection of
pensioners, employees and servicemen of the Department
of State Guard of Ukraine; the second place – by the
Department “A” of the Security
Service of Ukraine; the third place –
by the team “Alfa-Shchyt”). 17
teams from Belarus, Georgia,
Kazakhstan, Moldova and Ukraine
took part in the tournament.
Observers from Latvia, Lithuania,
Romania and Russia have arrived to
familiarize with the competition.

8

2004

In the year 2004, 16 teams from Russia, Belarus,
Kazakhstan, Moldova and Ukraine participated in the
International Tournament “Bodyguard-2004” (the first
place – won by the Kazakhstan team; the second place –
won by the team of the Department of State Guard of
Ukraine; the third place – won by the team of the Security
Service of the President of Belarus) and the eighth
championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards
(the first place – won by the team of the Foundation for
social protection of pensioners, employees and servicemen
of the Department of State Guard of Ukraine; the second
place – by the team of the Main Department “A” of the
Security Service of Ukraine; the third place – by the team
of the Security Service of the Autonomous Republic of
Crimea).

2005

In 2005, the International Tournament “Bodyguard2005” took place (where the first place was won by the
team of the Department of State Guard of Ukraine, the
second place – by the team of the Security Service of the
President of Belarus, the third place – by the team of India)
as well as the ninth Championship of Ukraine among
bodyguards (where the first place was won by the team of
the Security Guard in the Autonomous Republic of Crimea;
the second place – by the team of the Foundation for
social protection of pensioners, employees and servicemen
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of the Department of State Guard of Ukraine; and the third
place – by the team of the Main Department “A” of the
Security Service of Ukraine). 23 teams of VIP security
services arrived to fight for the title of the best from Belarus
and Moldova, India and Georgia, Latvia and Russia, as well
as such cities of Ukraine as Donetsk, Sevastopol, Horlivka,
Dnipropetrovsk, Kremenchuk, Kyiv, Simferopol.

2006

The Tenth Anniversary Championship of Ukraine (the
first place – the team of the Security Service of the
Autonomous Republic of Crimea; the second place – the
FSZPSV team of the Department of State Guard of Ukraine,
the third place – the team of the Main Department “A” of
the Security Service of Ukraine) and the “Bodyguard-2006”
International Tournament (the first place – the team of the
Department of State Guard of Ukraine; the second place –
the team of the Security Service of the President of Belarus;
the third place – the team of Special Service of India) were

held in 2006. 22 teams participated in the competitions,
including multiathlonists bodyguards from Belarus, Russia,
Georgia, India and Moldova.

2007

In 2007, the International Tournament “Bodyguard2007” was held (the first place – the team of the
Department of State Guard of Ukraine; the second place –
the team of the Security Service of the President of Belarus;
the third place – the Special State Security Service of
Georgia) and the eleventh Championship of Ukraine in
multiathlon of bodyguards (the first place – team of the
Department of State Guard in the Autonomous Republic of
Crimea; the second place – the team of UKRSIBBANK; the
third place – the team of the Foundation for social
protection of pensioners, employees and servicemen of the
Department of State Guard of Ukraine ). 26 teams from
Belarus, Bulgaria, Georgia, India, Macedonia, Moldova,
Kazakhstan, Russia, as well as from the regions of Ukraine
participated in the competitions.
Interesting fact: The titles of Master of
Sport of Ukraine awarded to Belarusians!
According to the decision of the college
of the Ministry of Ukraine for Family, Youth
and Sports the titles of Master of Sport of
Ukraine in multiathlon of bodyguards
were awarded for high sports results to
athletes of the team of the Presidential
Security Service of the Republic of Belarus,
namely: Volodymyr Stanchyk, Anton
Novyk, Anatolii Mikheichyk, Roman
Shvaiba.

2008

In 2008, the Federation of Guards of Ukraine was
founded, and in the autumn the jubilee international
competitions were held in Yalta. The foreign teams from
abroad Belarus, India, Kazakhstan, Georgia, Moldova and
Russia have traditionally arrived to participate in the
“Bodyguard-2008” tournament (the first place – the team
of the Department of State Guard of Ukraine team of
Ukraine, the second place – the team of the Security
Service of the President of Belarus, the third place – the
team of the Security Service of the President of Kazakhstan)
and in the twelfth Championship of Ukraine in multiathlon
of bodyguards (the first place – won by the team of the
Department of Guard Service in the Autonomous Republic
of Crimea; the second place – won by the “UKRSIBBANK”
team; and the third place – by the team of the Security

Service of Ukraine “Alfa” Kremenchuk). The list of
participating teams was complemented by the teams from
such countries as Hungary, Bulgaria, Latvia, as well as
observers from Lithuania, Germany and Romania.

2009

In 2009, Kyiv Association of Bodyguards held its
first competitions – the First Open Tournament “Bodyguard-2009” (the first place – won by the team “Belarus-2”,
city of Minsk; the second place – “FTU” team, city of Kyiv; the
third place – won by the team “CIS”, city of Moscow).
25 teams from the European countries, CIS and Ukraine
took part in the “Bodyguard-2009” international
tournament (the first place – won by the team of the
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Interesting fact: teams from 4 continents took part in the annual International tournament in multiathlon of bodyguards
throughout the history of this competition. And these include dozens of countries such as: Austria, Australia, Armenia,
Belarus, Bulgaria, United Kingdom, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Spain, Israel, Turkey, Romania,
Russia, Macedonia, Poland, USA, South Korea, Lithuania, Latvia, India, Denmark, Norway and others. Geography of the
competition continues to expand, – the IBF stresses. Vasyl Vakulenko, the referee of the international category in
multiathlon of bodyguards, the IBF first vice president and the chairman of the Federation of Guards of Ukraine, is proud
to report the growing interest in the bodyguards’ sports movement all over the world saying: “The latest championship
in Vinnytsia has become an impetus for the Chinese team. This country has already founded its own federation as for today.
It is very pleasant that our creation not only does function, but also has the support and development outside of the
Motherland for the third decade. It is especially pleasing that the existing federations of bodyguards in the country and in
the world are “living” professional sports associations that regularly send their teams to competitions, prepare their own
masters of sport and referees. As a result, today at all competitions our referee panel consists of representatives from 5-7
countries of the world. That means, judging is not conducted by only one country, as it was before... It undoubtedly inspires
to move forward!”

Department of State Guard of Ukraine; the second place –
by the team of the Security Service of the President of
Belarus; the third place – by the Security Service of the
President of team of Kazakhstan) and the thirteenth
Championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards
(the first place – won by the team of the Department of
Guard Service in the Autonomous Republic of Crimea; the
second place – won by the team “K-5”, city of Kyiv; the third
place – by the team “Monolit Granit” of the Autonomous
Republic of Crimea). Every year, competitions among
bodyguards gained popularity not only among
professionals, but attracted more and more interest of the
audience. About five thousand spectators gathered in the
central square of Yalta, where bodyguards competed.

2010

In the summer, the Second Open Tournament of the
Kyiv Association of Bodyguards “Bodyguard-2010”
took place in Kyiv (the first place – won by the team
“Titan”, Kyiv; the second place – by the team of the
Federation of Guards of Ukraine; the third place – by the
team “Titan”, city of Donetsk).

10

In the same year, the format of the World Championship
of Bodyguards was introduced to replace the international
tournaments of bodyguards. The World Championship (the
first place – won by the team of the Department of State
Guard of Ukraine; the second place – by the team of the
Security Service of the President of Ukraine; the third
place – the team of the Security Service of the President
of Belarus) and the Fourteenth Championship of Ukraine
in multiathlon of bodyguards (the first place – won by the
team of the Department of Guard in the Autonomous
Republic of Crimea; the second place – by the team of the
Interregional Special Training Center of the Center for
Special Operations of the Security Service of Ukraine in the
city of Kremenchuk, the third place – by the “Titan” team,
Kyiv) gathered a record number of participants – 28 teams
from 14 countries. Since then, the preparations for the
championships are becoming even more intense. The
organizers are faced with a real challenge: apart from
hosting a large number of foreign guests, it is necessary to
take into account the experience of international antiterrorist organizations when drawing up a program of
competitions.
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«This is a year-round work that includes constant consultations, business trips aimed to take over the experience of foreign
colleagues,” says Petro Tymchuk, vice president of the Federation of Guards of Ukraine, referee of the international
category in multiathlon of bodyguards.” Today, just as before, the championships are preceded by titanic work, which
means the work of many people and departments. Everybody is involved, regardless of their offices or titles. But it’s worth
it! Just imagine that there were 8 teams at the first Championship of Ukraine in 1997, while the latest championship in
Vinnytsia gathered 26 teams! We are very grateful to the regional and local state administrations, as well as to the sponsors,
who steadily participate in solving the organizational issues and promote the organization of championships throughout
all these years.”

2011

In 2011, significant changes occur in the organization
of competitions: from that time on the Championship
of Ukraine and the World Championship became two
separate events that take place in the spring and
autumn, respectively. In order to popularize the sport, the
Federation of Guards of Ukraine makes a decision to
introduce the tradition of conducting the annual
Championship of Ukraine in different regions of the
country. Donetsk is the first regional center to host the
Fifteenth Championship of Ukraine in multiathlon of
bodyguards (the first place was won by the team of the
Security Service of Ukraine in the Autonomous Republic of
Crimea; the second place – by the team of the Sate Guard
in the Autonomous Republic of Crimea; and the third
place – by the “Titan” team). In the summer bodyguards

met at the Third International Tournament “Bodyguard2011” (the first place – the “Titan” team, Kyiv; the second
place – “Alfa Center Plus” team of the Autonomous
Republic of Crimea; the third place – the team of the
Federation of Guards of Ukraine in Kyiv region). This was
the event of the Kyiv Association of Bodyguards, which
preceded the 2012 European Football Championship, and
was aimed at improving the professional training of guards
in the context of mass events. The World Championship
was traditionally held in autumn in Yalta (the first place –
won by the team of the Security Service of the President
of Belarus; the second place – the team of the Department
of State Guard of Ukraine; the third place – the team of the
Guard Department in the Autonomous Republic of
Crimea).

Interesting fact: Double sports holiday!
The date of the Championship of Ukraine
in multiathlon of bodyguards coincided
with the celebration of the 75th
anniversary of FC Shakhtar. Sports holiday
is celebrated by both bodyguards and
football players!

2012

In 2012, the first act of terrorism was committed:
the first episode of this criminal offense in the
history of independent Ukraine. The role and mission
of the championships becomes obvious. Bodyguards
are now more than ever relevant, because they are
perhaps the only kind of applied sport that contributes
to counterterrorism at the state level. Experts become
more meticulous and demanding of the rules and
conditions for conducting competitions of bodyguards.
As a result, there is a second edition of the rules of
multiathlon of bodyguards, edited by Anatolii Pavlov,

Vasyl Vakulenko, Leonid Kucheriavyi, Yurii Hrynichenko,
Viacheslav Kozak, Viktor Tkachenko, Oleksandr
Cherednik and Oleksandr Derevianko. Viktor Tkachenko,
the referee of the international category in multiathlon
of bodyguards and the chairman of the Federation of
Guards of Ukraine referees’ council, says: “Unfortunately,
the events of 2012 gave rise to a bad trend. Therefore,
many assassination attempts against those who are
being guarded, as well as terrorist attacks, are carried out
with the help of explosives. This leads to the fact that we
are forced to change the emphasis and improve the forms
and methods in such type of multiathlon of bodyguards
as “Detecting explosive devices in a car.However, what

11
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makes multiathlon of bodyguards a unique sport is that
it comprises all spheres of life in which threats to VIP’s
may potentially be, and at the same time it is also
capable of adapting to the requirements of time and
solving the issues of state-level terrorist threats.” The
Sixteenth Championship of Ukraine in multiathlon of
bodyguards (the first place – won by “Titan” team, city
of Donetsk; the second place – won by the team of the
Guard Department in the Autonomous Republic of
Crimea; the third place – won by “Titan”, Kyiv) was
hosted by the Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk
Region. And later the teams went to Crimea for the
World Championship (the first place – won by the team
of the Department of State Guard of Ukraine; the second
place – by the team of the Security Service of the
President of Ukraine; the third place – by the team of
the Guard Department in the Autonomous Republic of
Crimea).

2013

In 2013, the next world championship of
bodyguards took place in the Ukrainian Crimea. The
first prize place was won by the team “A” of the Security
Service of Ukraine from the city of Simferopol. The
second place and silver medals were won by the team
of the Department of State Guard of Ukraine. Bronze
was won by the team of the Security Service of the
President of Belarus. The regular championship of
Ukraine (the first place – won by the team of the Center
of Special Operations “A” of the Security Service of
Ukraine; the second place – by the team of the Security
Service of the President of Ukraine; the third place – by
the team “Titan”, Kyiv) among bodyguards was held that
year in Odessa and gathered 21 teams from abroad as
well as local ones from Ukraine. The selection
competitions for the world championship among the
Balkan countries took place in Tulcea, Romania (the first
place – won by “Dynamo”, Belarus; the second place –
by the team of the Federation of Guards of Ukraine; the
third place – by the “Tiger” team from the city of
Chernivtsi), as well as the European Championship – in
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Stara Zagora, which is in Bulgaria (the first place – won
by the team of the Department of State Guard of
Ukraine; the second place – by the team of the
Bulgarian State Guard Service, the third place – by the
College team, Bulgaria).

2014

The year 2014 not only brought a lot of changes
to the country, but also became a real challenge for
the sport. In order to find a location for the
competition, negotiations with our colleagues abroad
were initiated. Understanding the situation in Ukraine,
Georgia, Bulgaria and Romania sent their offers to
transfer the competition into their countries. By the way,
these countries have established their own national
federations of bodyguards, and they are members of
the International Federation of Bodyguards. At a joint
meeting of the Federation of Guards of Ukraine and IBF,
the decision was made to hold an international
tournament “Bodyguard-2014” in the city of Batumi in
June 2014 (the first place – the team of the Autonomous
Republic of Adjara; the second place – the team of the
Special Guard Service of Georgia, the third place – the
team of the Security Service of the President of Belarus);
and the World Championship of Bodyguards – in the
city of Bucharest in September 2014 (the first place –
won by the team of the Department of State Guard of
Ukraine; the second place – by the team of the Security
Service of the President of the Republic of Belarus, the
third place – by the team of the State Guard Service of
Moldova).
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2015

In the year 2015, according to the decision of the
Ministry of Youth and Sports of Ukraine, in order to
honor a significant contribution to improving the level of
training of bodyguards, acquiring practical knowledge and
an international exchange of experience in conducting
security measures, promoting friendship and cooperation
between the Ukrainian security forces, strengthening
cooperation between law enforcement agencies in the
fight against crime and development of service-applied
sports in our country, the Federation of Guards of Ukraine
received the “NATIONAL” status. The Eighteenth
Championship of Ukraine took place in the city of Lviv (the
first place – “Titan” team of the State Guard Service of the
Ministry of Internal Affairs of Ukraine; the second place –
the team of the Department of State Guard of Ukraine; the
third place – by the team of the Guardian Firm “Anti-Terror
Security”, Kyiv); and the World Championship – in Kyiv (the
first place – by the team of the Department of State Guard
of Ukraine; the second place – by the team of the State
Guard Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine;
the third place – by the team of the Special State Guard
Service of Georgia).

2016

In 2016, the Nineteenth Open Championship of
Ukraine took place in the city of Chernihiv in the
summer (the first place – won by the team of the Police
Department for Physical Protection in the city of Kyiv;
the second place – won by the team of the Department
of State Guard of Ukraine; the third place – by the team
of the Special Forces of the State Penitentiary Service of
Ukraine, city of Dnipro), and in the fall, teams from
different countries came to Kyiv for the World
Championship of Bodyguards (the first place – won by
the team of the Department of State Guard of Ukraine;
the second place – by the team of the State Guard
Service of Moldova; the third place – by the team of the
Police Department for Physical Protection in the city of
Kyiv). Ukrainian teams visited the European
Championship in Bulgaria (the first place –
won by the team of the Security Service of
the President of Ukraine; the second place
– by the team of the Security Service of the

President of Belarus; the third place – by the team of the
National Police Guard of the Ministry of Internal Affairs
of Ukraine).

2017

In 2017, the Twentieth Championship in
multiathlon of bodyguards took place in the city of
Chernivtsi (the first place – won by the team of the
Police Department for Physical Protection in the city of
Kyiv; the second place – by the team of the Department
of State Guard of Ukraine; the third place – by the team
of the State Guard Service of Moldova). The event
gathered 25 teams, including foreign ones. The
European Championship in Multiathlon of Bodyguards
took place in Romania in the summer (the first place –
won by the team of the State Guard Service of Moldova;
the second place – by the team “Dynamo” from Belarus;
the third place – by the team of the Security Service of
the President of Ukraine), and the World Championship
was hosted by Moldova in the fall (the first place – won
by the team of the State Guard Service of the Republic
of Moldova; the second place – by the Security Service
of the President of Belarus; and the third place – by the
State Guard Special Service of Georgia).

2018

The latest Championship of Ukraine took place in
the city of Vinnytsia in May 2018 (the first place – won
by the team 1 of the Security Service of the President of
Ukraine; the second place – by the team of Police Guard
of Kyiv Region; the third place – by the team of the
Personal Security Department of Ukraine). And in
September, the best Ukrainian teams went to the city of
Tbilisi for the world championship, according to the
results of which the team of the Department of State
Guard of Ukraine took the first place. The second place
was won by the Moldovan team, and the third one was
shared between the team of the Presidential Security
Service of the Department of State Guard of Ukraine
and the Georgian team.
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I ntroductor y word

The idea of creating such a publication was born due
to “the Ukrainian Tsoi” – Kuzma (Andrii Kuzmenko) and
his song “Old Photographs”. This extremely wise man
behaved like a poet in his lifetime, and he left this world
in the same way...

Why old photographs? As for saving memories, I am pretty conservative. I believe that photographs should be
printed, especially those that are most valuable. Especially taking into account the modern times’ computerization
and fashion to keep everything in such a way, that you can not open or remember anything without electrical devices
and related ceremonies... On the other hand, magazine is something that you can take out from under your pillow
or bedside table at any moment, even when there is no power supply at your home. Just open it and see the faces.

It is the first time when we are implementing such a large-scale printed project, in which we try to mention almost
everyone who is relevant to our topic. For the first time, we unite around events and dates in order to tell about
those people who did not win any competitions, but took away to their homes, family and team the knowledge
that can help them and their people survive. And this is not a trifle in terms of the safety of their family, their city or
their country... For the first time, we gather together like-minded people to show the faces of all those who have
been driving the locomotive of changes in the field of personal security in Ukraine for more than ten years. On the
pages of our magazine we tell about those for whom multiathlon of bodyguards has become a runway in life...

Our publication is mostly devoted to history, however, flipping through its pages, you will also get to know about
the philosophy of our life, due to which we celebrate this jubilee today.
I hope that the time in which we all live will, despite its heaviness, be fruitful for shifts and victories!

I believe in the integrity of our lands, the independence of Ukraine and the steadfastness of our people. But this
will not be without our participation. To reach it, we need only joint efforts of the East, the West, the North and the
South – all those people with whom we got acquainted during the years of our sports and professional activity.

I want to note my personal hopes and expectations related to the Ukrainian youth. I am convinced that their
generation will be diligent in labor, and they will succeed in building a flourishing and rich Ukrainian country!
Sincerely yours,

head of the Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region
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Oleksandr Bukhanovskyi
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Hi s tor of devel opm ent of B F D R
Through the thorns to the stars. Lucius Annaeus Seneca

2005 – the third place among the teams of non-state security providers at the Ninth World Championship of Ukraine
in multiathlon of bodyguards in Yalta.

2006 – the second place at the Tenth Championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards in Yalta. Assigning the
titles of Masters of Sports of Ukraine. The seventh professional audit of the National Bodyguard Association of Russia
(NAST) in Nizhny Novgorod.
2007 – the second place won by our team at the Eleventh Championship of Ukraine in Yalta.

2008 – creation of the Public Organization “Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk Region”. Changes in the
team composition. The second place at the Twelfth Championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards in Yalta.
International Guard tournament in Minsk.
2009 – the First open tournament of the Kyiv Association of Bodyguards “Guard-2009”.

2010 – the emergence of a second team of the Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region titled “Dobra Sprava”
(Ukrainian – “Good Deed”). The Second Open Tournament of the Kyiv Association of Bodyguards “Guard-2010”. The
Fourteenth Championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards in Yalta. Tournament in multiathlon of bodyguards
for the Cup of the PJSC “ArcelorMittal Kryviy Rih”.

2011 – the Fifteenth Championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards in Donetsk. The Third International
tournament of the Kyiv Association of Bodyguards.

2012 – the Sixteenth Championship of Ukraine in the city of Dnipro. The “Dugan KR” team wins the fourth place
at the second tournament among guards titled “NPBL Ukraine 2012” (category B) in the city of Mykolaiv. International
Kickboxing Tournament for the President’s Cup in Kryvyi Rih.
2013 – the Seventeenth Championship of Ukraine in Odessa.
If you want peace, prepare for war. Cornelius Nepos

2014 – the year of volunteering. The beginning of the antiterrorist operation in the East of Ukraine.

2015 – the Eighteenth Open Championship in Lviv. The fifth place won by our team at the Bodyguard-2015 World
Championship in Kyiv.

2016 – the European Championship “Bodyguard-2016” held in Bulgaria. The third place in the absolute team list at
the Nineteenth Championship of Ukraine in the city of Chernihiv. The ninth place at the Bodyguard-2016 World
Championship in Kyiv.
2017 – the Twentieth Championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards in the city of Chernivtsi.

2018 – the Twenty-First Championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards held in the city of Vinnytsia.
The Bodyguard Federation of
Dnipropetrovsk region today has:

3 Masters of Sport in multiathlon of
bodyguards, including: Oleksii Surik,
Dmytro Romaniuk, Mykola Oleksiienko.
7

referees in multiathlon of bodyguards, including: Oleksii Surik, Mykola
Oleksiienko, Dmytro Romaniuk, Dmytro
Moroz, Oleksandr Bukhanovskyi, Serhii
Bondarenko, Pavlo Haiduchenko.
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I nter vi ew

U K R S I B B A N K TE A M
The first team of bodyguards
of the non-state security
providers, which had been
winning the prize places during
four years.

The first among private
teams who received the
titles of Masters of Sport at
the second year of
participation.

The backbone of the team was
formed by the guards from the
city of Kryvyi Rih, including
Dmytro Romaniuk, Oleksii Surik,
Mykola Oleksiienko, and
Oleksandr Koshyk from Odessa.

Valerii Bohushov,
Head of the Security Department of UKRSIBBANK BNP ParibasGroup, Member of the
Organizational Committee of the Championship of Ukraine in Multiathlon of Bodyguards
– Why did you decide to take part in the
Championship?

– There were at least three motives for participating
in the championship.

First of all, we had the desire to raise the protection
for employees, buildings and premises of the bank to a
qualitatively new level. We were pretty sure that the
competitions will demonstrate the actual status of
security, will affect the level of wages, and also increase
the internal interest of guards in their functional tasks.

Second, we strived to make sure that our security
guards are highly qualified, and also show to the bank’s
top management and business people that our security
guards meet the standards of the Ukrainian market of
security services.
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And thirdly, it was our first experience of participating
in such sports events, where you could show yourself,
and look at others, obtain valuable knowledge and
answer yourself to the questions: how good are you at
the profession and in which direction should you
develop.
– What, in your opinion, is the key to the successes
of the UKRSIBBANK team for several years in a row?

– The key to our success is a symbiosis between the
sense of responsibility for the training of team members
and the responsibility of the athletes themselves for the
achieved results.
The sense of excellence competing against most of
the team sparticipating in the championship that was
the first for us, including the teams of the state security
providers, was an impetus for victory. Our future success
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also was an incredible motivation. After all, many may
become champions, but only a few of them confirm
their champion’s titles in the following years.
Accordingly, the need to defend our title at the
championship motivated us to do no worse than the
previous year. The guys felt the ambitions of
professional athletes.

– What role is currently played by such
championships? What do they offer to our
bodyguards?

– An important role of the championships is to
provide the level of services that the foreign investors
require today in the Ukrainian market of physical
security.

Since the time when foreign companies started to
come to Ukraine, a new trend has also emerged: there
is a reduction in the guard staff, as well as the transition
to outsourcing. Therefore, the level of requirements to
security service providers has increased significantly, as
well as, by the way, the competition in the market
alongside with it. And since foreign teams participate
in international competitions and championships of
Ukraine, our security providers get an opportunity
to exchange experience, which helps to understand
what the foreign client expects from the security
providers.
– What new trends can be observed in the field of
security services? And what is the focus of attention
in the sport today?

– In over ten years, much has changed. The emphasis
in life and sports has changed.

If earlier the demining of cars was treated more
formally, since the events of 2013-2014 (when cars were
blown up everywhere, buildings and premises were
mined), this problem has become urgent. Nowadays
great importance is attached to such sort of multiathlon
of bodyguards. A guard who does not know the modern
elements of demining (of cars and other locations), will
not be able to protect the client from all types of
weapons that currently exist.

– What about the main purpose of the Federation
of Bodyguards today? What is it?
– The Federation consistently remains “the source of
manpower”.

There is no state ruler in the world, and no
businessman who do not have personal security.
Bodyguards are elite of security providers. However, we
should not forget that bodyguards get chosen among
other ordinary guards, who are simply more interested
in their business and professional growth than others.
The Federation of bodyguards is a sort of unique
platform for the development of such professionals.
Another mission of such associations is the adaptation
of military retirees and athletes for work in private and
business security structures. The closer the
cooperation between the private and public sectors
is, the better the market of security services will be.

17
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Hi s tor y

2005 Yalta
• In 2005, the first participation of the UKRSIBBANK bodyguards took place at the Ninth Championship of Ukraine
in multiathlon of bodyguards. The team composition included Mykola Oleksiienko, Oleksandr Koshyk, Dmytro
Romaniuk and Oleksii Surik. The team won bronze medals among the teams of non-state security providers that took
part in the championship. Dmytro Romaniuk has overcome the obstacle course by car with a result of 1 minute 09.64
seconds and ended the competition at the second place. The training of the boys was conducted by Viacheslav Kozak,
an Honored Coach of Ukraine and a Master of Sport of the Soviet Union in Bullet Shooting, as well as by Anatolii
Pavlov, the Honored Coach of Ukraine, a member of the Referee Panel and an Honored Worker of Physical Culture
and Sports.

Viacheslav Kozak, a shooting coach

“I have never met a more ideal team. I do not know
what exactly rallied the guys so much. May be,
something in their lives got them closer together.
Perhaps this is caused by the ability of Oleksandr
Bukhanovskyi to bring people together. But, really, I
have never met a better team in my entire life! Just
because they impressed me so immensely, I tried to
give up on training as much as possible. They literally
absorbed me. Yes, it’s true that the guys were “distant”
at many points, but their eyes were burning, because
of their great interest. From the very beginning I saw
that these people have a goal. And when there is a
goal, you can achieve quite a lot.”

“The level of training and organization of the guys
when they came to me was quite high. Everyone of
them already had a sport and military experience.
Therefore, in general training sessions took place in
a relaxed atmosphere. The real difficulties that the
guys had were with shooting. In this aspect they
really needed to be pulled up in a way, and not
anyhow, but in a very intense and quick manner.
Indeed, in private security agencies, unlike the state
ones, there are certain problems with weapons that
make it impossible to effectively prepare for this
sort of multiathlon discipline.”
Anatolii Pavlov, special training coach
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BODYGUARD FEDERATION
OF DNIPROPETROVSK REGION

Oleksii Surik, the captain of the first team, the Master
of Sport of Ukraine, the referee of the national category
in multiathlon of bodyguards, says:

“The captain must constantly maintain the fighting
spirit of the team, pay attention to each partner and
eliminate all possible controversies. The positive mood
of the team before the start of competitions is extremely
important. After all, the start is a kind of reference point.
Next: when you do as best as you can, you get a good
result, and if you don’t, then you do not get it. We
managed to use our opportunity to succeed. Why?
Because we very much wanted it, we worked hard on
ourselves, and we were blessed to do it.”
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Hi s tor y

2006 Yalta, Nizhny Novgorod
• In 2006, with the same composition of the bodyguard team of UKRSIBBANK won the second place at the Tenth
Championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards held in Yalta. As a result of the competition, all the guys got
the titles of Masters of Sport of Ukraine. In the same year, a spare player appeared – it was Artem Pohrebnyi. In addition,
UKRSIBBANK took part in the seventh professional audit of the National Association of Guards of Russia in Nizhny
Novgorod.

Dmytro Romaniuk, Master of Sport of Ukraine in
multiathlon of bodyguards, a referee of the national
category and the instructor of the International Practical
Shooting Confederation:

“Behind our backs they called us “the sibs”. We were
perfect shooters. Many people could not help but
surprise. They used to say: can you imagine that a
private team shoots better than the teams of state
agencies! They even did not believe that we were a nonstate security provider. They thought we were special
agents in disguise,” laughs Dmytro Romaniuk.

Mykola Oleksiienko, Master of Sport of Ukraine in
multiathlon of bodyguards, referee of the national
category, instructor of the International Practical
Shooting Confederation:

“The main benefit of the competition is not even a
prize place. For a bodyguard practitioner, this is an
opportunity to get a good portion of adrenaline and
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learn how to control himself in stressful situations. After
the championship, the bodyguard feels in a tone for
about 6 to 9 months: he notices every little thing,
perfectly responds to threats, and works them over in a
timely manner. During this period, he is very much like
a snowball, which has shifted from its place and started
rolling. Rolling and rolling on, until it stops.”
Artem Pohrebnyi, participant of the competitions,
businessman:

“It was even more interesting for me to prepare myself
than to compete. Preparing for competitions is a long
process of working on your skills. Great coaches, nice
conditions. You shoot a lot, you run, you perform some
exercises with a car, and you get an abundance of
professional knowledge. As of today, I have completely
abandoned the field of security and protection services,
but some habits still remain. For example, I always carry
a knife, a tourniquet and a bandage, in order to provide
pre-hospital care in case of need.”
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Hi s tor y

2007 Yalta
• In 2007, the bodyguard team of UKRSIBBANK participated in the regular championship of Ukraine
in multiathlon of bodyguards in Yalta and repeats its success. Again the guys showed better results
in overcoming the obstacle course by car and again became silver prize-winners of the competition.

Oleksandr Koshyk, Master of Sport of Ukraine in
multiathlon of bodyguards:

“Leonid Pavlovych (note – Maksymenko) brought me
to the sport of bodyguards. He in fact invited me to join
the first team of bodyguards who represented
UKRSIBBANK. I gladly agreed. At that time the
competition became my opportunity to try myself in
shooting, special training, exchange of knowledge and
experience. In my opinion, to this day competitions in
multiathlon of bodyguards remain almost the only
professional platform for the applied training of
bodyguards. After all, only in conditions that are as close
as possible to the real situations one can check the skills
and abilities of personal security group.”

• In 2007, the formation of the collective of the
Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region came to
its completion. That is exactly as it was: long before the
official registration, there already was a cohort of
professionals in the field of physical security in
Dnipropetrovsk region, united around the idea of
combating crime and social adaptation of military
retirees. The directions of work of the association were

22

chosen for a specified purpose, since the head of the
Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region
Oleksandr Bukhanovskyi himself in 2000 replenished the
ranks of the pensioners of the law-enforcement
structures of Ukraine and the issues of socialization,
resocialization, and adaptation became quite urgent for
him... In general, the history of the Federation is closely
connected with the personality of its founder. For
example, the fact that nowadays the Bodyguard
Federation of Dnipropetrovsk region does officially
represent the bodyguards in the region is largely the
result of the personal acquaintance of Oleksandr
Bukhanovskyi with Valerii Liashenko. At the end of almost
17 years of their acquaintance, they still remember each
other with warmth and gratefulness in their hearts.
Oleksandr Bukhanovskyi, head of the Bodyguard
Federation of Dnipropetrovsk region:

“In the summer of 2001, the fate brought me to a
professional, an expert and just simply a good person –
Valerii Mykolaiovych Liashenko. The words that I used
saying “he took my hand and led me to the world of
professional guards”, I still apply to this man. After all, it
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was due to Valerii Mykolaiovych that I first saw the
competition of bodyguards in Yalta in September 2001.
And I was pleasantly impressed by the culture, peaceloving attitude and enthusiasm of that sports team.

It would not be true to say that ever I was thinking
about being involved in the work of bodyguards. But at
that time, thanks to my partners and soul mates who
were close by my side, I was sparkled by this idea. My
mentor, of course, deserves some special words of
gratitude: Valerii Mykolaiovych, thank You! Hope to see
You demanded and inspired!”
Valerii Liashenko, retired colonel of the Department
of State Guard of Ukraine, first referee of the extra-class
international category in universal battle and referee of
the international category in pankration:
“This decade is associated with you, Oleksandr (note –
Bukhanovskyi), your work and endeavors...

In the 90 years, in order to popularize this sport, it was
decided to engage private security firms in the
competitions in multiathlon of bodyguards. At the very
beginning only 10-12 teams of state security structures
participated in the competitions, but later in a few years
the competitions gained momentum for up to 20 teams,
among which there already were representatives of
foreign and private security providers. At that time, such
a decision contributed to the involvement of guys from
private security organizations in state security, as well as
my acquaintance with Oleksandr, which can now be
called a fateful one.

Our meeting in life was an absolute surprise for
everybody... But such coincidences are not accidental,
when you appear just in the right place! However, right
now, I understand that this person was destined to adopt
my ideas – the product of my life – and implement them,
bring them to the people and the world. I am very
pleased that my advice, recommendations and support
have helped to develop this professional field. However,
was it the professional field? Or, may be, the more
important was simply the person in whose soul my
thoughts found their development?

During my whole life, I got used to seeing the way
some people come and create something, and later
others come in their place and ruin what had been
created. This is the law of life; therefore there is nothing
terrible about it. It’s easy to bury something, to destroy
it is quite easy, but to create, reproduce and multiply is
a titanic work and at the same time a skill that is not
bestowed on everyone. Oleksandr has come, created
and for the second decade already continues to develop
this trend in his Dnipropetrovsk region. And not only
because it’s a business of bodyguards. I am convinced
that if he was given another sort of business – things
would not change anyhow.

I wish you, my friend, as well as your followers to live
alongside people who are generous, hardworking and
inspired, who are able to feel the situation, perceive all
the subtleties, make the right decisions and find ways
out of any situations, and thus achieve the desired
results. Never stop on the things that are already done.
After all, many ideas in our field remain unimplemented...
And there are opportunities! And I believe that you are
the right person to make them a reality!”
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2008 Yalta, Minsk
• The 2008 year was no less successful for the Federation. Bodyguards of UKRSIBBANK have won
the title of silver medal winners at the multiathlon tournament in Yalta for the third time. In addition
to this, the guys almost synchronously demonstrated improvements in personal scores in all types
of multiathlon. Oleksandr Koshyk left the team, while Serhii Shevchenko and Yurii Kysil joined in.

• In the same year 2008 on behalf of the “Slavians”
security center a team that included Yurii Kysil, Artem
Pohrebnyi, Mykola Oleksiienko and Dmytro Romaniuk
took part in the International Guard tournament, which
took place in Minsk between the 23rd to 28th of June.
And our partner Mykola Oleksiienko became the best at
emergency driving.

• The work on registration of the Bodyguard Federation
of Dnipropetrovsk Region began, which included: the
preparation of constituent documents and the direct
registration of a public organization.
Mykola Moroz, Deputy Chairman of the Council of the
Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region:

“We had three weeks to prepare the documents
required for participation in the meeting of founders of
the All-Ukrainian federation of bodyguards. The
representatives of the already existing unions had to
make a decision on the creation of the All-Ukrainian

24

book_ang_Layout 1 07.04.2019 22:53 Страница 25

talked with coaches about the intentions and the fate
of their wards. And we did all this for one purpose: to
direct capable boys and girls into the field of personal
security and at the same time to protect them from
the criminal world.”
Yurii Kysil, participant of competitions:

“The sport of bodyguards is unique. First of all
because it does not look like any other. Secondly, it
has a perpetual application value in the work. The
knowledge and skills given to me by the coaches and
instructors I carried with me through the years. And
now I am already using them in the staff training for
their work in private security structures.”
Serhii Shevchenko, participant of competitions:

bodyguard organization during the meeting. That
month me and a lawyer, with whom we were preparing
those documents, basically lived at work. However, now
I can proudly say that the Articles of our Federation we
know by heart and understand every point that had
repeatedly been polished by our own hands.

During the first year of existence of the federation, we
visited all the organizations in our region, engaged in
power sports, as well as a lot of sports competitions,

“The most important thing is to train more! Be
persistent! And also, many thanks to the coaches, as
well as our instructors and mentors. In addition to the
victories, the experience of participation in the
championships is also interesting because I gained a lot
of relevant and narrow-profile knowledge, found
reliable friends and got inspiration for further
professional self-actualization. Even though quite a lot
of time has passed, we still communicate with the guys.
Sometimes we recall our sports youth, but for the most
part, of course, we share our experience in our common
business.”
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2010 Yalta, Kyiv, Kryviy Rih

• This year two teams took part in the championship
of Ukraine. On behalf of the “Dobra Sprava” there were:
Mykola Oleksiienko, Dmytro Romaniuk, Serhii Savytskyi
and Artem Pohrebnyi. UKRSIBBANK was represented by
Oleh Novik, Serhii Dolyna, Serhii Shevchenko and Serhii
Savinov. However, the year was not too successful: the
teams ranked seventh and eighth, respectively, among
other Ukrainian teams. The only victory in individual
competition was won by Dmytro Romaniuk: with the
result of 1 min. 13.05 sec. he won the third place in
overcoming the obstacle course by car.
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• The guys took part in the Second Open Tournament
of the Kyiv Association of Bodyguards “Guard-2010”. The
Federation was represented by the “Dobra Sprava” team
consisting of Mykola Oleksiienko, Dmytro Romaniuk and
Artem Pohrebnyi. The bodyguards ranked sixth.

• The Federation provided methodical assistance for
organizing an interdepartmental tournament in
multiathlon of bodyguards for the Cup of the PJSC
“ArcelorMittal Kryviy Rih”.
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Serhii Savytskyi, participant of the competitions:

“If we would analyze the successes of teams that were
preparing on the basis of the federation during all those
years, it is easy to notice one consistent pattern. Very
often the first-time participants, even those that had
brand new team compositions, immediately won decent
places. I thought for a long time, what’s the secret? And
I realized: in continuity. Members of the federation pass
on their experience of participating in championships
to new participants and advise them during preparation
sessions. That’s, in fact, the reason why it turns out that
the debutant teams immediately show good results.
For a specialist, who participates in the
championships in multiathlon of
bodyguards, first of all, this proves the
level of his preparation. This means that
the person is familiar with the methods
of escort, knows how to handle weapons,
and also has basic knowledge of first-aid

medical treatments. All this indicates that the person is
motivated to work as a bodyguard, he lives in this
business and tries to constantly improve his skills.”
Serhii Dolina, participant of the competitions:

“This was not my first championship. Before
participation on the side of the federation, I participated
in bodyguards competitions as a member of other
teams. In addition, I was already familiar with the
different formats of such events. So I can say that, in
fact, this is the only competition where bodyguards can
actually exchange experiences, communicate, and make
their blood race a bit in their veins...”
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I nter vi ew

“City
tournaments
of
bodyguards are capable of
high-quality organization of
the market of personal
security services in the
regions,” says Serhii Danyliuk.
Serhii Danyliuk, the head of “Dobra Sprava” Security
Agency, and a member of the council of the federation,
tells about the ambitions of the team bearing the same
name regarding the annual participation in the
championship of bodyguards, and also shared his own
vision of the role of professional competitions among
bodyguards.
“Your security company is the first one in
Dnipropetrovsk region and perhaps the only one
that has financed the training and participation of
the team of bodyguards in annual profile
competitions for several years. What was the
purpose pursued?”

“It’s a shame that sales of security services for many
people are associated with beautiful signboards, overpromoted websites and annoying advertising... As a
result: we and “Dugan KR” have countless numbers of
popular and recognizable security firms. But despite
this, for ten years, only we have been sending our team
to the competitions from the private security sector of
Kryviy Rih city. There are many firms, but few are capable
to show who is who. Come, demonstrate what you can
do! We are not afraid to participate at the level of
security forces. So our goal was appropriate: to see our
own level and show it to others!”
“So, you sent the team in order to advertise your
security agency?”

“Of course, I knew and understood that the
championships would be a promo to some extent.
However, advertising has never been our main goal. We
faced other challenges that we wanted to resolve by
taking part in competitions – such as involving the best
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staff. It is because of the fact that we give our boys the
opportunity not only to earn, but also to grow
professionally, even those who consider their potential
to be higher than some kind of a regional security firm
do not hesitate to work for us... It’s not a shame to them
to come, first of all, because they know that in two,
three, five years they, with the help of our methodology,
the client base, those requirements that are set by the
management, can grow one head, or even two heads
above the level with which they came to us. Today, our
company is, if you can say, a school of growth (in
professional terms, first of all). And I’m really proud of
that!”
“How do private security agencies form their
teams and what is needed to get into them?”

“The participants of all years of competitions are
practicing bodyguards. As a rule, the desire of a
bodyguard is enough to register for a team, and we
always provide the opportunities and resources for
training by our own efforts. Over the years, we have never
had any misunderstandings or conflicts between the guys
that would start on the grounds of the matter of
participating in championships. I think that the ability to
yield to each other in a healthy competition once again
proves the quality of our security agency. There was also
another model for forming a team. For example, winners
of the closed tournament for the Cup of PJSC
“ArcelorMittal Kryviy Rih” went to the Championship of
Ukraine that was held in the city of Donetsk.”
“What kind of tournament was that?”

“In 2010, “Dobra Sprava” organized the tournament
for the Cup of PJSC “ArcelorMittal Kryviy Rih”. At that
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time, the management of the plant tried to optimize the
work of the Department of Guard and Physical Security
in order to minimize thefts. And about those thefts that
happened at that time you can read everywhere.
Lakshmi Mittal himself appealed to then-president
Yanukovych, to protect his company from thefts.
Naturally, when the plant’s management establishes the
policy aimed at minimizing thefts, they get threats. And
if they are faced with threats, they need to have effective
personal security.
The essence of the policy of effective physical
protection was not only in the selection of personnel.
And due to the closed tournament in multiathlon of
bodyguards, a personal staff composition of
bodyguards was prepared in accordance with the
standards of the Federation of Guards of Ukraine and
the International Federation of Bodyguards.”
“Was this tournament held only once? Why did
not you return to this competition format?”

“Unfortunately, during the intensification of the crisis
in the country, we did not offer any more such
initiatives. Instead of only business threats, threats came
to the state scale. War is war, and we know its laws and

adhere to them. Therefore, with the onset of the
enemy’s aggression, many of the guys have gone to the
line of fire, and many have shown themselves in
volunteering. For example, Serhii Bondarenko came to
“Dobra Sprava” as a bodyguard, participated in
championships for the federation, and in 2017 he
mastered paramedicine in “Hospitalaires”, a commander
of which is Yana Zinkevych. Today Serhii is a full-fledged
paramedical instructor. He advises on this topic,
conducts trainings. And in cases of necessity he helps
the medical battalion, that once brought him into the
world of knowledge that has a value of human life. We,
on our part, continue to do our utmost to popularize
paramedicine in a professional circle and, of course,
support the project in the front line.”

“And at the conclusion, please say some words
about the future? Are there any projects, goals,
plans?”

“Definitely, the future of the market of professional
personal security is in local tournaments in applied
multiathlon of bodyguards. First, these competitions are
low-budget, because they take place in one city.
Secondly, during ten years of the existence of our
federation and more than twenty years of
existence of such sport as multiathlon of
bodyguards, we have accumulated a
powerful administrative and human
resource for conducting bodyguard
competitions in almost every corner of the
country. And thirdly, we have places where

to borrow the experience of conducting applied
competitions. For example, such competitions are
already held by firefighters (multiathlon of firefighters)
and teams of emergency medical care (medical rallies).
So why should not we use this format to test the level of
theoretical and practical skills of our bodyguards? I have
great hopes that the next step of our federation will be
the introduction of the tradition of holding such
tournaments in Dnipropetrovsk region. I am convinced
that city and interdepartmental tournaments in
multiathlon of bodyguards can be a solution to a number
of issues that are now very urgent in the field of security:
starting from the personal level of preparation of a
bodyguard and ending with a high-quality overall
organization of the market of personal security.”
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2011 Donetsk, Kyiv

• Donetsk hosted the Fifteenth Championship of
Ukraine in multiathlon of bodyguards. The Federation
was represented by the ArcelorMittal Kryviy Rih team
of Ruslan Voron, Oleksandr Cheniavskyi, Vadym
Filippovskyi and Artem Voitsekhovskyi.

• Also it was that year when the team of ArcelorMittal
Kryviy Rih under leadership of Volodymyr Skrypniuk
visited the Third International Tournament of “Kyiv
Association of Bodyguards” in Kyiv.

Volodymyr Sorokin, director of the Guard Agency
“Gvardiia”:

“The Championship model assumes that team
members must have the same high level of sporting
and special training. This is also relevant in life:
bodyguards in a group of personal security should be
interchangeable, but at the same time each one must
have his own sector profile. For example, it’s okay when
one member in the security group is more savvy in
medicine, while another one – in hand-to-hand
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fighting, and the third one specializes in shooting,
while the strong side of the fourth one is driving. But
all guards must have a basic high level in all disciplines:
from medicine to shooting. Then we can talk about a
well-prepared personal guard”.

Volodymyr Skrypniuk, participant of competitions,
Head of Dnipropetrovsk regional section of Jiu-Jitsu
Association of Ukraine:

“It was hard to understand at the competitions in
Kyiv who was a participant, who was a viewer, and who
simply “passed by”. There were a lot of unpredictable
situations. I remember how our VIP was “cut” on his
way several times. Then we, making our way through
the crowd, strongly pushed everybody away, put the
VIP inside a car, and sighed eagerly, seeing that
everything was done successfully! And right next to the
car stood a person with a camera, who at one moment
put the camera away, opens the door and “cuts” our
VIP... And we could not even think of suspecting that
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man. We thought he was a photographer of the
competition. Another interesting case happened at
the championship in Odessa. That time we finished
in the tenth place among more than twenty
participating teams. I was very upset. For me, as for
an experienced athlete, victory means only a prizewinning place. But when they proceeded to
summing up the official results of the competition, I
realized that of the total number of participating
teams there were only three which represented
private security providers, and we ranked tenth
among all the teams, including the teams of state
security structures and special services. For me
personally this was the start of opening the secrets
of the profession of bodyguard.”
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2012 Dnipro, Mykolaiv

• It was an outstanding year not only for our
bodyguards, but first and foremost for the members
and partners of the Bodyguard Federation of
Dnipropetrovsk region. This year’s Sixteenth
Championship of Ukraine was organized by our
federation in the city of Dnipro on behalf of the
Federation of Guards of Ukraine. The Federation of
Bodyguards of Dnipropetrovsk region was represented
at the championship of Ukraine by two teams: “Dugan
KR” from Kryvyi Rih and the “Cyclone” team of the
Dnipro Penitentiary Service. The first team included
already experienced athletes, among whom there
already had been two Masters of Sport of Ukraine in
multiathlon of bodyguards: Mykola Oleksiienko,
Dmytro Romaniuk, Artem Pohrebnyi and Serhii
Savytskyi. The staff of the penitentiary service, who
were in the second team, included: Pavlo Haiduchenko,
Serhii Shakhrai, Anton Kosorotikov and Yevhen
Miroshnyk. The captain of the team was Ilarion Pavlov.
The boys participated in such kind of competitions of
bodyguards for the first time. However, despite this fact,
they won the first place in the search for “explosive”
devices in a car.

• The team of the security company “Dugan KR” took
the fourth place in the second tournament of guards
“NPBL Ukraine 2012” (category “B”), which took place
between January 27 and January 29 in the city of
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Mykolaiv. In total, 10 teams from 7 Ukrainian cities took
part in that tournament.

• The Federation sponsored the International
Kickboxing Tournament for the Cup of the President of
Ukraine, which took place on March 3 in the city of
Kryvyi Rih. In the fall, the leadership of the Federation
of Bodyguards of the Dnipropetrovsk region
accompanied during the World Cup of Bodyguards a
delegation from Tajikistan headed by the chairman of
the handball federation, deputy of the lower chamber
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“Every time I recall the championship of 2012, there is
a sense of pride for our team. For me this was the first
experience of working on such a large-scale project. It is
interesting and difficult at the same time. We started
preparations for the championship long before the New
Year. Yurii Bukhanovskyi was preparing design for a
brochure; I was in the role of a literary editor and
logistician at the same time. The functional responsibilities of all federation members can not even be listed.
Our team was then such a big boat where everyone was
a little cog, a small link, holding the entire structure.”
Oleksandr Seredenko, Deputy Chairman of the
Federation Council:

of the Tajikistan's parliament Muhiddin Kabiri. The goal
is to involve Central Asian countries in participating in
competitions.
Svitlana Velikaya, Head of Information Center:

“It is very pleasant that the work and efforts of our
team have been properly appreciated. And after the
championship in Dnipro colleagues from other regions
began to contact us for help in registering federations.
With our assistance, similar organizations were opened
in 4 regions, including: Mykolaiv, Chernihiv, Simferopol
and Lviv. And we shared the experience in organizing a
sporting event of an all-Ukrainian scale, acquired in
2012, next year with our partners – Odessa regional
Association of Guards during the organization of the
championship in their city. Hopefully, our knowledge
and skills were valuable to them.”
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Yurii Bukhanovskyi, permanent photographer of the
federation and competitions:

“Can you imagine: there is a stage, and underneath
it, to close the bones of anchorages, you find a huge
banner measured 170 cm to 10 meters with thousands
of photos in the 13x18 format! We have created a
banner, which depicts the entire history of the
championships in photographs, beginning from the
year 2005. It even had to be fenced off, because we
were afraid that people would begin to cut their
pictures out to have them “as a memento”.
Yurii Saranchuk, responsible for material and
technical support of the championship in the city of
Dnipro:

“The peculiarity of professional competitions among
bodyguards is that each spectator was once a
participant or organizer. The championship looks
simple and fast in its organization only from outside.
Holding any of its segments requires a large material
base. That is, if it is a race on cars, then there must be
cars, racks, fences, and an obstacle course. If it is
shooting – you need targets, mockups... And all this
needs to be supplied: one should bring it in, take it
away, organize transportation, people, coordinate time
and place. By the way, the experience of service in the
armed forces of the Soviet Union and independent
Ukraine was useful in this regard.”
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Oleksii Abusov, director of the security agency
“Kamrat”, curator of volunteers during the championship
in the city of Dnipro:

“I was responsible for the coordinated work of the
volunteers, the division of duties and tasks in the camp
of volunteers. Our team did all the work that did not
require the attraction of finance: from meeting and
accommodation of competitors to installing of sports
inventory and fencing. An interesting nuance – our people,
and me among them, had never before participated in
such events. We studied, so to speak, on the go.”
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2013 Odessa

4 questions to the president of
• The Sixteenth Championship of Ukraine was hosted
in Odessa by our partners, the Association of
Bodyguards of Odessa region (incidentally, it is the
oldest among the public associations of bodyguards in
Ukraine). The team of our federation was represented
by “Dobra Sprava” consisting of Serhii Bondarenko,
Serhii Savytskyi, Volodymyr Skrypniuk and Shmagi
Balakhashvili.
Serhii Bondarenko, the referee of the first category in
multiathlon of bodyguards says:

“In 2013, Volodymyr Sorokin took me to the shooting
range. Probably I shot pretty well, taking into account
that I was offered to take part in the championship
among bodyguards during the second meeting at the
training ground. At that time, I did not work in personal
security. Moreover, I did not even have plans to stay in
Ukraine. I just got back from abroad and wanted to go
abroad again. But I agreed to participate in the
championship. And it was a good luck! In 2014 I got a
VIP on a long-term contract. Then there were courses,
“Hospitaliers’, war... My plans for the future? Do
everything I can for me and my family to live and work
in Ukraine.”
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Odessa Regional Association of
Bodyguards Oleksandr Litviakov

– What is the credo of your association?

– Our association was founded in the 90’s, when there
were no personal security guards, or the role of guards
was performed by “athletes”. For us then, as it is,
unfortunately, remains today, the main thing was to
consult the segment of clients who needed security not
only for the “cool look”, but in order to have real
protection, on a situational basis, here and now. We
have seen and now see the goal of our organization in
serving as a reference point in the market of personal
security services in Odessa region. The client of this area
should be able to apply to an independent profile
organization, whose purpose is not simply making
money, but the preservation of professional reputation,
honor and dignity. After all, at the stake of the deal is
the most valuable thing that any person has – his life.
– Why are you talking about the business of your
association with a shade of regret today?
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– Mainly because of the fact that global positive
changes in the field of personal security and guarding
did not happen. There is no less work than before, in
fact, there is even more to do now. Today we have at
least two problems in our field. The first one is that
instead of the chunky “athletes” came tacticiansbodyguards, who – sorry for my words – close their eyes
when they aim. Of course, in 2013, the competitions of
bodyguards “shook” the regional market, but not for
long. Mainly because the championships, firstly, perform
the role of a billboard, i.e. popularize the profession. And
secondly, it’s still a sporting event. They demonstrate
general strength, agility and skills of participants in
certain types of multiathlon. In life, the combat kit of
skills and abilities of bodyguards is much wider. And
thirdly, that segment of the market, representatives of
which in their main mass call themselves “bodyguards”,
is not too interested in self-development, and therefore
does not attend such competitions.
– And what is the second problem?

– The second problem is the social danger, which
literally hovers in the air. The Wild West compared with
Ukraine in 2018 is Disneyland! It’s enough to look only
at how they rob the collectors, arranging ambush with
the use of machine guns. In addition to that, we have
an extremely large number of people who have gone
through the war front and do not know how to get
employed; therefore they throw their looks in the
direction of the criminal world. There is certainly logic
in this kind of behavior, because the people who had
already gone through war are in a way like an animal
who had felt the taste of blood: this beast would no
longer eat grass and fruit. He will seek blood. The only
question is at which side will he search for what he
wants? Will he continue to serve the Motherland, which
does not care about what he eats, where he sleeps, how
he lives and what he needs at all? Or will he choose a
criminal world that can guarantees easy money to him,

and therefore pay his living, at least at a minimal level.

Unfortunately, human life in general is not
appreciated at all. Speed, Internet, infinite information,
arbitrariness, division of power, old faces coming to a
new system, which, in its essence, remains the same;
constant changes, a slaughterhouse for power in the
country – all this factors distract the law enforcement
system. Therefore, in modern Ukraine there is a lot of
impunity, and an absolute chaos in all spheres. So,
businessmen who need protection and purposefully
turn to professionals, do a very right thing. Because
today, as never before, things may suddenly come to an
end for any of them very quickly. They realize that they
have a chance to survive, get out and go through
difficult times. We will help them in the best way we can.
– What are your plans for the near future?

– Plans for the future: to take “plasticine”, which will
come, mold something decent out of it and put it on
the market. I am going to do everything possible for
people to receive a high-quality product that they really
need. And what they need is to protect their life, which
is the most precious thing.
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“Physical security of top
management is a key factor in
corporate security,” says Leonid
Maksymenko, director of the
security and detective company
“Komandor Security Max Group”.
“13 years ago we prepared the first bodyguard –
Oleksandr Koshyk – for the all-Ukrainian competitions.
And 7 years ago we concluded the first agreement on
comprehensive protection of a bank in Ukraine to be
carried out by only one company...

Today, we successfully provide corporate security
services for medium and large businesses. At Komandor
Security Max Group, we continue to focus on both the
implementation of modern risk management
technologies and the development of the direction of
physical security. Why? Because I am convinced that
today the physical security of top management is a key
factor for corporate security. After all, no businessman
will invest his resources in a place where he is faced with
physical threats.

From our experience, I can conclude: the selection of
personal security guarding for clients is as important as
the choice of outsourcer for cyber security or economic
security. The whole complexity of the choice is that the
number of companies that provide high-quality physical
security services is extremely small in practice. There are
even less companies able to provide high-quality
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corporate security services. The choice gets complicated
by the fact that markers of development in the market
of security services practically do not work. Which
means that the customer can not find an executor who
is able to satisfy his search criteria, since he, the client,
does not know what a bodyguard should be able to do,
which courses or competitions may testify to his
qualification and competence.

There was a time, when the competitions in
multiathlon of bodyguards, in which we came through
the Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region,
were such a marker of development for us. Our active
position in bodyguard sports for many clients has
become a significant indicator in the conclusion of
contracts. And such a step on their part was quite
anticipated. After all, firstly, not every security firm is
ready to allocate sufficiently large funds for the training
of its team. Secondly, participation in such events is a
demonstration (and hence advertising) of the level of
professionalism of the guards. Because competitions are
held among the best teams of Ukraine as well as the
world”.
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”Taking into account today’s economic and political
conditions inside the country, it is difficult to
encourage business to participate in the professional
all-Ukrainian and international championships. And I
can understand that. But the fact that tournaments
among security guards will promote healthy
competition in the personal security market is
unequivocal. After all, bodyguards are not in words,
but in fact show what they are really worth. As an
option, we can arrange local (within city or region)
tournaments in multiathlon of bodyguards according
to the competition program established by the
Federation of Guards of Ukraine. These competitions
are low-budget ones, in comparison with the allUkrainian format, but at the same time they are not
less effective.”
Leonid Maksymenko
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Volunteering

2014 Year of trials
For civilians

• Security of civilians in a crisis situation caused by
an external (in particular – military) threat.
• Basic knowledge of paramedicine.

• Security of persons and objects that are guarded
during hostilities.

It was a year of decisive and at the same time dramatic
events that radically changed the fate of our country.
Euromaidan, the annexation of the Crimea and the war
in the East – these events made 2014 the most difficult
year in the history of independent Ukraine, taking away
the lives of thousands of civilians and military servicemen.

It was clear: our state is moving by leaps and bounds
towards a deep socio-economic crisis. The anti-terrorist
operation in the East actually reached the scale of the
“war in the Donbass” with numerous victims, ruins and
military mobilization of citizens. Ukrainian sports
committees have massively abandoned holding a
number of events: the final match of the World Boxing
Championship, the World Ice Hockey Championship2015, the European Basketball Championship 2015, the
Championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards
and many others.

Changes were also taking place in the Bodyguard
Federation of Dnipropetrovsk region. Instead of the
annual preparation of the team for participation in the
competition, the restructuring of the organization in
accordance with the requirements of military time
becomes a priority. An expert and military training
instructor comes to the staff of the Bodyguard
Federation of Dnipropetrovsk region. This military man
is Volodymyr Maliar. Between 2014 and 2016, the
training center of the Bodyguard Federation of
Dnipropetrovsk region is actively developing: the
educational program is deepening and the lecturer’s
staff is expanding.
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At the times of war, there are always many various
threats. They are caused both by military actions, as well
as by illnesses and crime. Therefore, we are convinced
that knowledge and skills in organization of own
security should be mastered even by ordinary people
who live in the settlements located at significant
distances from combat operations. The ability to protect
yourself and your loved ones in the street, enhance the
security of your own home, as well as the knowledge of
the rules of behavior in the event of an armed conflict,
a terrorist attack or other dangerous situation, as a rule,
can cost you life. That is why, since 2014, a number of
free educational programs have been successfully
implemented on the basis of training center of the
Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region,
including the directions of civil defense, paramedicine,
security of guarded persons and facilities in the
situations caused by military aggression; elementary
rules for countering a crime for civilians. In order to
implement the latter, cooperation with law enforcement
agencies was arranged in the region.
Volodymyr Malyar, head of the training center of the
Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region says:

“We started our work on the formation of the training
center in 2014, and only a year later had a full-fledged
educational and training center. Our primary goal was
to meet the needs of partner organizations in the region
to retrain their personal security groups, taking into
account the needs of wartime. But soon there were a lot
of people among the representatives of facility security
guards, so we have developed a program for them as
well. The first stage was theoretical part learned in the
walls of our center. The second one was practical and
provided for the departure of contract security guards
to the work places with the further detection of
vulnerable and unprotected areas. Thus, we not only
taught people the required security measures, but also
improved the system of protection of facilities”.

Particular attention is paid by us to the dissemination
of basic knowledge among the employees of the
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commercial security service providers regarding the provision of pre-medical
assistance to victims in extreme conditions.

Our lecturers receive their knowledge and skills in the best Ukrainian
schools: courses of tactical medicine on the basis of the Department of
Disaster Medicine and Military
Medicine of the Dnipropetrovsk
Medical Academy; paramedicine
courses in the training camp on
the basis of the Hospitaliers
Battalion, Pavlohrad.

Serhii Bondarenko,
volunteer, bodyguard:

My experience of volunteering in the “Hospitalaires”
was the basis for my courses for security guards,
including those ones who ensure personal security. The
easiest task was to organize those courses, while the
most difficult part was to motivate the participants and
to explain the need for knowledge of tactical medicine
in peaceful life. I always give this example: imagine the
situation that you and your client drive in a car outside
the city. Your group gets attacked with a purpose to take
the car. A fight starts. Since you did not give the
attackers your car, it was simply burned. Your VIP is
wounded and should be dragged to the nearest
settlement and at the same time requires urgent prehospital care. That is when you will need your
knowledge of tactical medicine.

For the army and defenders

• Rehabilitation of the Ukrainian
servicemen, members of the ATO.

military

• Volunteering in the ATO zone.

The Revolution of Dignity contributed to the
Ukrainians’ awareness of the need to build a national
state. No less significant was the emergence of a
volunteer movement, an important component of civil
society and the main driving force behind the reforms
in the country.

So in 2014, volunteers assumed a large part of the
state’s responsibilities, providing the military servicemen
with the most necessary things. Realizing that the
domestic army functions to a large extent at the
expense of volunteer assistance, the federation did not
stay away from the needs of the front line. First and
foremost, the Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk

region involved its partners, security companies, in
charitable initiatives aimed to meet the needs of the
Ukrainian Army. A group of volunteers was formed,
including Volodymyr Maliar and Serhii Bondarenko. In
2017, Serhii Bondarenko spent two rotations on the
front line in the medical battalion “Hospitaliers”.
Volodymyr Maliar held a number of classes for the
personnel of the Armed Forces and the Main
Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of
Ukraine and for doing it in 2016 he was awarded with a
gorget titled “For Assistance in the Preparation of the
Division of the Main Intelligence Directorate”.
Also, in gratitude for the assistance provided by the
Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region in
2015-2016, a free rehabilitation and treatment course
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that I will accept only seriously wounded people – those
who really needed recovery. After all, thank God, our
wellness complex has all the possibilities for providing
highly effective physical rehabilitation.
But our activity was not limited only to the medical
treatment. Zhanna Mykytiuk, head of the village, and
also a director of the Veliatyno school, when she found
out that military veterans of the ATO were treated at
“Trembita”, invited them for a patriotism lesson to the
school. The children were so much impressed by the
meeting that they later came to our wellness complex,
brought presents with them, drawings and various
accessories made by their own hands.

in Transcarpathia was organized for more than 40
combatants of the 25th brigade of the Airborne Forces
of Ukraine in the health resort “Trembita”, located in
Veliatyno settlement of Khust district.
Ivan Rarych, businessman, owner of the health resort
“Trembita”:
“I am a patriot of my Motherland. However, I have
no possibility to go fight in the war myself, and
therefore charity is my social contribution according
to my conscience.

During my personal encounters with the fighters, I saw
that they were somewhat shocked by our friendly
attitude to them. It’s a shame that there is still a
stereotype, as if Transcarpathians are some kind of
aggressive bandera. In spite of the diversity of
nationalities, languages and traditions (36 ethnic groups
live in Transcarpathia), our people are very peaceful.
Therefore, you can speak English, Hungarian, Russian,
Ukrainian, Czech, and no one will pay any attention to
your language, customs or nationality. But still, they say,
it’s better to see something once than to hear a hundred
times about it. Therefore, I invite you to us at “Trembita”
for treatment and rest!

Since the beginning of the military conflict, we
had been providing as much help as we could: with
money, technology and food. Together with our
friends – the Bodyguard Federation of
Dnipropetrovsk region – we launched a project for
the rehabilitation of injured soldiers.

The Federation arranged gathering, road
transportation, as well as medical prescriptions from
military hospitals. Our role included a full range of
sanatorium and resort activities. We had an
agreement with Oleksandr (note – Bukhanovskyi)

Under a peaceful sky

Our pride is the members of the federation. The fact
that they instruct not only representatives of personal
security providers and civilians, but also military
structures, is a proof of the high level of their training.
At the same time, their moral qualities are manifested
in the fact that they have been engaged in charity and
volunteering for over ten years. Moreover, the pages of
this magazine are perhaps the only witness to their
glory.
The general public is not well aware that, along with
promoting the development of multiathlon in
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Dnipropetrovsk region, the federation contributes to the
formation of a safe society. This includes educational
work with the youth, as well as advising the
representatives of security business and the consumers
of their services.

Not the least important thing in the life of the
Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region is the
work of the community. Providing methodological
assistance in organizing teaching and training processes
in sports clubs, sections and teams is a traditional
practice of the experts who work in the federation.
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• Lectures on law, civil defense and information
security for children and teenagers.
Dmytro Chernesh, attorney, ATO veteran:

“Why should we attract specialists from outside? Even
if, as the Bible says, no prophet is accepted in his
hometown. Teachers who spend their time with children
on an everyday basis, teach them lessons, somehow get
boring in a way. Information from a teacher is
sometimes not perceived by them, because it seems to
children that they have already heard about it, seen it
somewhere. And the appearance of a new person is like
a fresh source of knowledge, a brand new vision of
urgent issues. In general, the children perceived the
material very vividly and asked questions. And as
paradoxically as it may seem, I once again realized that
it is necessary to communicate with children the same
way as you do with adults. I hope that all the questions
they wanted to ask were asked, and all the things they
wanted to hear were heard. The main thing is for the
children to do as we explained.”
• Professional ethics and aesthetics for the guards.

Svitlana Velikaya, head of the informational center,
teacher of professional ethics and aesthetics:

“A prosperous, stable organization always cares about
its own future. The development of professional
knowledge, skills and abilities is one of the main
components of a successful future. We live in a world of
high competition, and therefore, in order to keep the
leading positions in the market of security services, we
have to maintain our physical shape. It is necessary to
constantly work on raising the level of our qualifications,
mastering the rules of conduct and ways of
communication. The idea of introducing a course of
professional ethics and aesthetics for personnel,
involved in personal or facility security services arose
during the preparation of a general educational plan. I
have repeatedly observed small incidents in personal
security groups that could easily be avoided. That’s why
I mentioned it at a regular meeting on the coordination
of the curriculum. What Oleksandr Mykolaiovych (note
– Bukhanovskyi) replied: “Yes, you should get your
hands on their upbringing.” But when we started talking
to the guys even about elementary things, it became
clear that they do not have any relevant knowledge on
the subject. For example, not everyone has heard about
the rule of free hands. And, by the way, it can save health
and life not only to the guarded person, but also to the
bodyguard. Looking back into the past, we are
convinced: the decision to launch this course was not
only a right one, it was necessary!”
• Special training and retraining: tactics of pedestrian escort, knife fighting. Professional guidance.
Serhii Bondarenko, bodyguard:

“Our federation often receives calls and letters with
questions about training in order to master a profession.

We, of course, recommend our partners – training
courses, training centers, educational institutions. But
very often people turn to us because they need to
understand the essence of the profession of bodyguard:
what criteria should bodyguards meet, what skills to
master, how to organize a day, why and how often they
need to study? At one time, I formulated a rule that I am
still guided by in my work, and which, in my opinion,
gives a proper idea of the profession: analyze, prevent,
and learn.

First of all, you need to have a good brain. There is an
opinion that the most important thing for a bodyguard
is to be good at shooting. But, in fact, this is not the case
at all. If it comes to firing, it means that personal guard
failed to do the job. 90% of threats for VIP are
household threats. In practice, it is more likely that the
client you protect will fall and break his leg than that
somebody kills him.
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The second aspect is to be able to prevent things. You
need to create conditions that will make any attempt on
your client’s life impossible. It is necessary to make it
clear to people who are preparing to attack that they of
course, can try, but they have no chance to hit the
target.

The third thing is to learn. If you stopped learning,
then retire and go fishing. New technologies get
invented every day. If you get stuck at least once in your
daily development, you start losing your professional
skills very quickly. Over time, sights get better, means of
sound and video recording get better and better, new
types of armor and protection get created. If you do not
know about this, it is obvious that you can not be able
to adequately resist people who really want to kill your
client.”
• Medical training and retraining of specialists.

Natalia Hardan, doctor, lecturer on medical training:

“The meeting classes we conducted were designed for
guards and focused on the improvement of their
professional skills in medicine. During the first part, we
traditionally worked out the provision of pre-medical
care in cases of fire, knife wounds, stopping of bleeding,
and assistance in road accidents. The second part tells
about the importance of permanent monitoring of
health of a person being protected as well as a
bodyguard. We were really pleased that the present
bodyguards use a medical questionnaire in their daily
practice; they are aware of chronic diseases and
peculiarities of health of their clients.

However, the percentage of guards who disregard the
other, equally important, factor of self-monitoring
remains disturbing. Unfortunately, the inability and
unwillingness of Ukrainians to regularly monitor their
health is our national misfortune. But let’s look deeper
at this problem. For an average person, who, for
example, is at home and watches television, dizziness
can lead to a non-crucial short-term loss of
consciousness. For a bodyguard, the one who drives a
car or provides escort, this can cost health or even life,
of a few people. That is why my main message to
personal security staff: constant self-monitoring of
health is extremely important. After all, to be physically
healthy is a professional duty of a bodyguard!”

• Charity in sport. Hand-to-hand fighting and
sport shooting tournaments.

Oleksandr Zavizion, Master of Sport of International
Class in Hand-to-Hand Fighting:

“Even now, if I was given gloves at the competition, I
would be happy. No matter how strange it may sound,
but athletes, especially young ones, rarely get anything
on competitions, except for congratulatory certificates;
they usually go to tournaments mainly at their own
cost.”

Oleksandr Zavizion is an alumnus of Dnipropetrovsk
Regional Federation of Hand-to-Hand Fight frbdnepr.com. At first, he used to take part in various
charitable projects, including those ones that were
initiated by the Federation. In 2017, during his
participation in the European Handball Fight
Championship in Budapest, he spoke to many athletes
from different countries. “When I saw the level of their
training and motivation,” Oleksandr says, “I was a little
upset about the attitude to sports in my country. There
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was a strong desire to make a personal contribution to
the development of sport.”

So, in the winter 2017, a charitable organization titled
“Charitable Foundation for the Promotion of Sport of
Ukraine” was established. In the first month of work
already, Oleksandr together with the team collected
funds, which were spent on holding the first action at
the New Year’s children’s hand-to-hand fighting
tournament. All athletes who took prize-winning places

received gifts in the form of equipment for hand-tohand fighting. “Our idea was extremely simple – to start
with helping children with gifts in our competitions. In
the future, I want to really make a push in the
development of this direction and make it on a
systematical basis,” says the athlete. Oleksandr believes
that there is a lot of dependence on outside aid in the
sport, and therefore calls on all those who are not
indifferent to engage in such charitable initiatives and
thus contribute to the development of sport in Ukraine!
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Hi s tor y

2015 Kyiv, Lviv

• The Eighteenth Open Championship was held in Lviv.
The federation was represented by the “Cyclone” team.
It; composition included: Pavlo Haiduchenko, Maksym
Perekhrestchenko, Serhii Shakhrai and Anton
Kosorotikov. The captain of the team was Ilarion Pavlov.
Maksym Perekhrestenko from the team of the State
Penitentiary Service of Ukraine in Dnipro entered the
top three athletes who best of all overcame the course
of obstacles by car. His result was 1 min. 10.14 sec. In
general, the team showed excellent results, and won the
right to participate in the Bodyguard-2015 World
Championship. In the fall, at the world championship in
Kyiv, the “Cyclone” team won the fifth place in the
overall team standings.

Pavlo Haiduchenko, participant of the competitions:

“Many elements learned during the preparation for
the championships are valuable and effective in the
daily work of a special security unit. And for those who
are already finishing their service, competitions are a
good opportunity to adapt after retirement. The
program of preparation for the bodyguards’
competitions is, in fact, an incredibly high-quality
retraining course for a professional bodyguard. Guys
have an opportunity to master this specialty at a quite
high level. In addition, former military servicemen are
highly organized people. And therefore they are rated
as candidates in the market of personal security services
due to their restraint and good understanding of their
functions beside a VIP.”
Maksym Perekhrestenko, participant of competitions:

“In 2015, I went to the competitions for the first time.
Of course, I was very nervous: what is it like, how it all
goes. I immediately liked the accommodation in a nice
place, excursions, as well as solemn and at the same
time friendly atmosphere of the competition. No one
hid their professional secrets from others; on the
contrary, people were happy to share their experiences,
especially with newcomers.”
Ilarion Pavlov, Deputy Chairman of the Federation
Council:
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“The “Cyclone” team for the first time took part in
sports competitions – the Sixteenth Championship in
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multiathlon of bodyguards – on their native land, in the
city of Dnipro. That same year, during the preparation
for the competition, we first encountered the
Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region,
headed by Oleksandr Bukhanovskyi. We did not
immediately understand all the delicate aspects of the
multiathlon of bodyguards, but in the course of training,
which lasted from December 2011 to April 2012, our
team and I personally received a sufficient amount of
knowledge. That knowledge, I will not conceal it, was
quite different from the knowledge we already had and
used in the service of the State Penitentiary Service of
Ukraine.

Despite the fact that a colony is a closed-type
institution, there is a high probability of an attempt on
the lives of visitors and staff. After all, the number of
convicts in such institutions, as a rule, amounts to more
than 1000 people. There is a very high probability that
several people from this group are thinking about one
thing: how to get out to freedom. And when a person
wants something too much, he (she) thinks about it all
the time, scrolling a variety of ways and options to
achieve the desired result in his (her) head. Possibly, it
can be done with the help of a visitor: using his clothes
or using him as a hostage, using a visitor as a source of
information, or using a visitor as a substitute, or using a

visitor’s documents. Therefore, each and every “person
from the outside” is a guarded person here.

Speaking of the present time, it is worth noting that
the demand for bodyguard teams in the law
enforcement sector is now not comparable to what it
was in 2012-2015. Of course, then the presence of a
team of bodyguards in the state structure was an
indicator of prestige. But today, the teams are
everywhere! And not only because of the image
element, but also because of the factor of actual
preparation, in the process of which the organization
gets a team of high-quality and well-trained fighters.
Preparation for the championships as well as the
championships themselves are held in a transparent
and honest manner, and therefore the managers see
the real capabilities of their subordinates, and can
objectively assess them when planning scenarios of
counteracting possible threats. In addition, law
enforcement structures, participating in open-type
competitions, get rid of the stereotype that they are
punitive bodies; trying to be more open, tolerant, and
at the same time highly professional and modern
organizations. Competitions in multiathlon of
bodyguards are best able to demonstrate the skills and
knowledge of participants in accordance with current
requirements of our time.”
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2016 Sofia, Chernihiv, Kyiv

• The season of competitions began in the spring for
our team. In May, the delegation of the federation
visited the sunny Republic of Bulgaria, where they
participated in the European Championship
“Bodyguard-2016”. Our team “Cyclone” won the first
place for the technique and tactics of VIP security at
pedestrian escort. In total we ranked the seventh among
fifteen European participants.

• In June, the team of Candidate Masters of Sport of
the State Penitentiary Service of Ukraine in
Dnipropetrovsk region (Pavlo Haiduchenko, Serhii
Shakhrai, Olha Sardak, Maksym Perekhrestenko) under
the leadership of Ilarion Pavlov took the third place in
the absolute team grade at the Nineteenth
Championship of Ukraine in Chernihiv.

• Having entered the top three leaders, the team has
won the opportunity to take part in the World
Championship in the fall. Our sportsmen finished the
season, having won the ninth place at the “Bodyguard2016” World Championship in Kyiv.
Olha Sardak, participant of competitions, entrepreneur:

“In 2016, we were one of the few teams in the history
of the competition having a mixed composition of
members: three men and one woman. It was also
interesting to participate because of that great interest
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in us. After all, such teams always excite spectators. All
of them most often can imagine either purely male or
purely female team of bodyguards. And when we put
out a mixed group, all at once froze in anticipation,
everyone had that one idea: “How will they compete,
what results can they show?”

I was often asked whether it is difficult to compete in
a man’s, so to speak, kind of sport. I always answer: the
thesis that multiathlon of bodyguards is a men’s sport
makes sense only to some degree. First of all, because
men are more adapted, naturally, to lift and carry heavy
objects than women. And the sport of bodyguards has
a lot of power elements. For example, even when the
load was distributed during the evacuation of the
injured, the men had an average weight of 76-80
kilograms, while women – 50 kilograms. In this case, men
still showed better results than women. Of course,
everything depends not only on gender, but also on the
level of individual training of participants. And on the
other hand, multiathlon of bodyguards is also a team
sport. Therefore, not only individual power, dexterity and
speed of a participant play a significant role, but also
such collective indicators as the ability to complement
each other, to support one another and to unite efforts
in a proper moment. So, thanks to the guys who
distributed everything properly, and – when it was
necessary – told and guided me, we won the prize place.
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By the way, speaking of a practical professional side, I
more frequently observe the increasing demand of
women in personal security groups. Little by little people
in the commercial security sector come to the standard,
in which the presence of heterogeneous bodyguards
becomes a norm. And indeed, it makes sense: in fact, a
woman can sometimes be more effective and less
noticeable. She also can get access to such premises
where a man has certain limitations, and she also has the
skills necessary for dealing with children.”
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2017 Chernivtsi

• At the Twentieth Championship of Ukraine in
multiathlon of bodyguards held in Chernivtsi, our
federation was represented by a team of the State
Criminal-Executive Service of Ukraine. Its composition
included: Pavlo Haiduchenko, Maksym Perekhrestenko,
Oleksii Chernokolov and Kateryna Vasilieva. The team
won the second place in the absolute team rank in
hand-to-hand fighting.

Kateryna Vasilieva, participant of the competitions,
Honored Master of Sport of Ukraine in hand-to-hand
fighting:
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“You never know what will be of some use to you in
life. Therefore, if there is an opportunity to progress,
why not? We must try, try and try! The same was the
case with the competitions of bodyguards: after our
participation in Chernivtsi, I discovered a new field for
myself that had something to teach me, something to
work on, develop, and improve. Isn’t it really great when
you have the knowledge which no ordinary person has?
You are not just mastering it, but you can help someone
in this or that situation with the help of those skills that
you master. And they can be different and not
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necessarily associated with professional
security business. This may be a banal street
fight, caused by aggression against your close
friends.

When I train teens in hand-to-hand fighting,
I include some elements of the sport of
bodyguards in our sessions. This, of course, is
not a full-fledged complex for future
bodyguards, but rather separate exercises,
made out of pieces and adapted to child and
youth sports. However, they really help to
increase interest in sports, encourage training,
and show the practical side of a sports career:
a noble area in which through persistent and
honest work a person can successfully selfactualize.”
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2018 Vinnytsia

• The team of the State Criminal-Executive Service of
Ukraine (city of Dnipro) participated in the Twenty-First
Championship of Ukraine in multiathlon of bodyguards
in Vinnytsia with a completely renewed member
composition. The team included Kyrylo Bondarev,
Volodymyr Starikov, Dmytro Yeshchenko, Oleksandr
Hryhorchuk. The guys showed good results, as for
newcomers: they took a solid middle among all
participating teams. Our bodyguards received the
highest score in car inspection, having detected one
explosive device and one sign of mine-laying.
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Volodymyr Starikov, participant of the competitions:

“Each new stage in the competition means new
knowledge, a new impetus for self-development and
professional growth. When doing this or that exercise, I’m
scrolling in my head how to use my mastered skills in my
service. For example, shooting is largely connected with
tactics, possession of weapons is related to speed, and
pedestrian escort means teamwork. All these skills are
important in the service, including the situation when you
are in the special forces.”
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Oleksandr Hryhorchuk, participant of the competitions:

“I really liked extreme driving and shooting. As for me,
these are very interesting disciplines within multiathlon
of bodyguards, and I would like to further improve my
skills in these areas. As for the format of championships,
then, at first glance, the annual competition program
seems monotonous. But I will say about my own feeling
and what I heard from other guys who have been

participating for more than one year that such
monotonousness unambiguously contributes to the
growth of professionalism of multiathlonists
bodyguards. The interest of the participants also gets
stronger: you are not the only one who gets prepared
for a new season, but your opponents do it as well.
Therefore, your victory depends not only on your
achievements, but also on the level of training of your
competitors.”
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I nter vi ew

2019, 2020, 2021…

In 2019, at the championship of Ukraine in multiathlon
of bodyguards, the tax police will be represented by a
team of its own unit from Dnipropetrovsk region. Serhii
Penkov, the First Deputy Chief of the Main Board of the
State Fiscal Service in Dnipropetrovsk region, spoke about
the preparation, ambitions for participation and his own
interest in the sport of bodyguards.

“The sport of multiathlonists bodyguards has
been around for over 20 years. You are a person in a
life and in the service of whom a sports component
occupies a worthy place. Why is there such increased
interest in multiathlon bodyguards in our days?”

“First of all, it is a certain requirement of time. We now
urgently need high-quality training of personnel, and
the program of preparation for the championship just
gives us what we need.
Since March 2014, Ukraine actually lives in conditions
that can not be called specific for a sovereign state, i.e.
partial occupation of the country by the aggressor and
the hybrid war in which our citizens die at both sides of
the conflict.

Just think about it: there is a distance of about 200
kilometers from the city of Dnipro to Donetsk. For the first
time, we quite anxiously realized it here, in Dnipro, in April
2014, and immediately proceeded to taking action. First
of all, we have developed a plan for the defense of our
own building. Then we started the inventory of all our
knowledge, skills and weapons. We understood that we
would hardly stand up against professional militaries. But
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we will surely be able to resist the terrorist provocateurs
in their attempts to penetrate into the building and will
be able to keep our available weapons away from the
hands of the bandits! Especially considering the fact that
Dnipropetrovsk regional administration and our
leadership in Kyiv responded to our request of support in
the event of any disturbances. That is how, thank God, we
survived that year 2014. I think that those years, both
difficult and remarkable for the country, at the same time,
will be repeatedly remembered on the pages of history.
But for me personally those were very bright, however
inexplicably tragic tests.

Today we have a new challenge: political races,
reassignment of social roles, the smoldering conflict in
the East... I want to believe that everything will pass
without new blood or provocations. But nobody knows
whether they will have to take weapons in their hands
again. However, it is obvious that at a critical moment,
the fate of our country will depend, particularly, on our
readiness. And the better it will be, the more effective
we will be able to defend our facilities, and hence – to
motivate our employees, citizens in general, to protect
the Motherland.
My other incentive is the desire to tell the public
something new and good about the tax police. Because
it is well-known: we confiscate illegal vodka, initiate
criminal cases regarding conversion centers, confiscate
money and do similar things, that draws us on the
background of the current events in somewhat gray
color, not too clear for the society. And here in Dnipro,
among other things, we have one of the largest and
best units of physical security service! These girls and
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boys are our face. And I want the public to see and
recognize their professionalism. I want the tax police
officers to be honored. That’s why I do everything useful
for the business, for example, here’s the book that I write
– and I even want to make a whole series of publications
on operative-search activity. We’ll leave the stage some
day; a new service will be created. That is why we want
to convey the many years of experience that our team
has accumulated to others. I leap and do everything that
is somehow connected with my work, including the
organization of teams for these competitions...”
“Why do you choose multiathlon of bodyguards?”

“Everything else, except for multiathlon of
bodyguards, looks somewhat unreal to me. Apparently,
it seems so, since many elements of this sport are
identical with the daily functionality of the staff of any
unit involved in taking active measures. And the more I
learn about multiathlon of bodyguards, the more I am
convinced that we need to deal with this particular
direction. The applied nature of this sport is both
impressive and thrilling at the same time.
Take shooting, for example. Traditionally, we carry out
shooting training using the “shooting gallery – shooting
range” algorithm. Multiathlon of bodyguards offer
various kinds of training with a variety of scenarios to
wok on, preliminarily practicing gymnastic exercises
without the use of ammunition (note, Russian
“холощение”). And later we proceed to the practical
workout of the exercise in accordance with the
provisions on the competition. For example, our guys
have never before shot falling out of the car. And this
skill may even prove to be more necessary for urban
conditions than shooting targets at a shooting range.

We got acquainted with such kinds of multiathlon
events as medical assistance, VIP escort and extreme
driving very timely. In the past few years, the demand
for this knowledge appeared in the market. After all,
offenders nowadays have so much money, despair and
weapons and –even more important – impunity, that
when we come with a search warrant, we must be
prepared for anything: ranging from resistance to
police officers to deliberate harm to their health. For
example, we have rescued our employees from the
threat until they faced a massive resistance of the
Vietnamese criminal group in Odessa. Another case
happened in Kryvyi Rih: our group came into the
premises, presented their documents, and the person
who was there opened the window and jumped out
during the conversation with our staff. Of course, a
member of special force unit should be able to provide
medical assistance in such cases.

I am convinced of the value of the knowledge that
preparation gives us. This includes techniques and
tactics for protecting VIP during pedestrian escort,
hand-to-hand fighting, medical assistance and
overcoming the course of obstacles (including by cars),
firing at “terrorists” from a car, shooting at a target
during pedestrian escort, searching for “explosive”

devices in a car etc. All these skills are far beyond the
limits of official authorities. However, the presence of
people who have special skills among the citizens on an
everyday basis can significantly reduce the criminal risks
inside the Ukrainian society as a whole”.
“What is your story of acquaintance with sports?
Who, or what, has become the connecting element
between you and the bodyguards?”

“A reference point is probably when Ilarion Pavlov
came to us for the service. Then he brought Oleksandr
Hryhorchuk, and later came Kateryna Vasilieva. Even
later than that, one magazine got into my hands. I put
aside everything: meetings, training. In one breath, I
read this little book. In that book I saw the Department
of State Guard of Ukraine, the Alfa unit of the Security
Service of Ukraine – because it was their brand! Then I
look – here is the team of Ilarion (note – Pavlov), and on
the other page – a team of some commercial security
firm from the city of Kryviy Rih. And then I wondered
why we were not there? Indeed, that is a championship
among the teams of state and commercial security
providers. We also were a security provider. And then I
decided: I want to be there and participate.”
“Why did you decide to prepare two teams at
once – female and male? Do you have many girls in
your unit?”

“I would like to have more. Why? Because the specifics
of our business are such that among the persons who
are involved in criminal activities of tax nature, there are
a lot of women. For example, creating a conversion
center for money laundering can be done by both a
man and a woman. In addition, accounting officers are
mostly women. Therefore, it is quite logical that in case
of any kind of possible resistance or some kind of
disturbances a woman in a uniform will be faster in
dealing with a group of women than a man can. Plus,
our employees are empowered to do searches. And
according to the current code of criminal procedure,
women can be searched only by a female representative
of security forces, in the presence of female witnesses.
So, along with the psychological factor, we have wellgrounded reasons for the presence of female
employees in our team. And, in the end, look around,
this is the third millennium: along with technical
progress, we have a tendency towards professional
equality between sexes. I am convinced that by
enriching our unit with girls, we will proceed to a new
page of our service.”
“Can you already make a prediction now: how do
you assess your strength before coming to the
championship?”

“I have never seen competitions in my own eyes. So I
can not say whether we are preparing ourselves
properly. And it’s difficult to assess our level of
preparation. But only a person who walks towards his
goal can reach it. So, I do believe in our teams! To
announce the existence of tax police, to say that here
we are – that itself is already a victory for us!”
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I nter vi ew
“Looking ahead is better
dreaming about the past.”

than

Robert Walser

developing scenarios for countering an
attacks conducted by quadcopters.
Nowadays it is a real attack tool, which
can almost quietly approach a guarded
object, and fulfill its intended purpose.
Many people still have in their memory
fresh references to an attempt to
assassinate the President of Venezuela...
We gladly share our acquired knowledge
about this tool with other professional
security providers.

Multiathlon of bodyguards still remains an
authoritative sport and professional trend
among the bodyguards of Ukraine and the
world. Moreover, it was launched at the Department of
State Guard of Ukraine as a sport, and it became a
powerful impetus for the formation of a network of
professional public associations. About the common
mission, achievements and plans – tells Oleksandr
Ivanchuk, Deputy Head of the Department of State Guard
of Ukraine:

“We have something to be proud of; yet there is
something to strive for. Cooperation with federations
went far beyond the limits of sporting competitions. It
was quite well-anticipated that championships of
bodyguards would be a kind of platform for professional
training and would create healthy competition in the
market of security services, and thus ensure the
development of this industry. It is especially pleasing to
acknowledge that our long-standing partnership today
is an effective tool for resolving important issues of the
general public, in particular, in the fight against terrorism
and combating crime.

Professional security associations (which is the
Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region) today
perform an extremely important function – which is
popularization of a healthy way of acting. The ability to
respond quickly and effectively to modern-time attacks
is particularly valuable in the face of military aggression
against our country, the emergence of new risks and
terrorist threats. In addition to having a good physical
shape, the security officer should be aware of the
relevant information, and also have practical skills in
implementing the acquired knowledge and skills to
protect the person he guards, as well as his or her own
family and friends in case of necessity. And we, as a state
organization, will always support such an initiative. For
example, at present, our Department is actively
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Encouraging and motivating young
people to work in both state and private
security organizationa are another
important role of the associations of
bodyguards. The value of this age group
of citizens is that, not being a criminalized part of society,
young people have all the qualities required for the work
in security services. And I mean not only physical shape,
but also, first of all, moral qualities. There are more
people among the youth who are able to sacrifice
themselves for the sake of a loved person, or for the sake
of someone else who is guarded. By the way, readiness
to give up one’s own life is the highest form of selfsacrifice, which indicates an extraordinary level of
morality. Needless to say, not everyone can be an
excellent employee in the security business.

I hope that together in the near future we will be able
to implement a unified security system. I would very
much like to see that in our country there were single
action scenarios in the event of a variety of threats:
ranging from households, such as squalls with fire, to,
God forbid, military. In case if such model is adopted, all
institutions and organizations (regardless of their status,
form of ownership or localization, ranging from
kindergarten to the security groups of the first persons
in the country) will profess on a daily basis a unified
principle of self-defense, understanding their role and
purpose in the security system. And in the event of a
specific threat they will act in a coherent way as a whole.
Of course, this is a huge layer of work, which, I’m sure,
we will be able to implement through the network of
public movements of security structures. So, the latter
will become not only carriers of a culture of safety
among the population in the future, but also
authoritative organizations among private security
companies in the region, ensuring a productive dialogue
between entrepreneurs and the state. Only together with
the community and business we will come to a unified
security system, a single standard; we will be able to
withstand external and internal threats.”
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Par tner s

1. Promotion of the Professional Standard of Guards and the introduction
of amendments to the Law of Ukraine “On Guarding Activities”.

The Federation supports the idea of its partners – Public Organization “Professional Association of Personal Guards” –
regarding the approval of a professional status of employees in the sphere of personal security. We consider this direction
to be promising. We hope that the parliament will adopt these projects in the near future. This will allow the bodyguards
to formalize their labor relationships, pass licensing procedures, obtain permissions to carry firearms, and use insurance
products.
and selfishness won over the quality. The Law “On
Guarding Activities” adopted in 2015 did not grant
proper regulation of the market. Written “to fit the client”,
it caused the dumping, which at lightning speed won
over the quality of facility security services. After that, in
2016-17, the dumping came to us in personal guarding.
Here it is now winning against any most professional
bodyguard. In addition, an important point: our
profession continues to be very affordable. Any individual
who purchases a traumatic fun can write a bodyguard's
resume and place it on job search sites.
Oleh Konchakivskyi, Chairman of the Supervisory
Board of the Public Organization “Professional Association
of Personal Guards”:

“Is it possible to imagine a surgeon who works without
the appropriate standards? When there are 50 different,
unreasonable treatments used to cure the same disease,
say appendicitis? Is the patient ready to lie down to the
surgeon’s desk without either knowing or understanding
what the doctor will do with him? The answer is obvious.
So why should a client who needs physical security use
bodyguard services without appropriate accreditation? In
both cases, the price of the deal is human life.
Today we are reluctant to admit that in our field finance

For about 2 years already our organization has been
engaged in development and lobbying of the
“Professional Standard of Bodyguard” and the draft
amendments to the Law of Ukraine “On Guarding
Activities”.

It is the standard of the profession that is the first
priority. Since, the legislative area comes into force when
the guard violates the standards of his (her) activities. At
the same time, the quality of training and indicators of
delivery of services is our big problem. We require an
accreditation body that will implement a standardization
policy.

I believe that we will get to the unified professional
duties of personal security providers, as well as proper
remuneration, and we will have grounds to talk about the
legalization of short-barreled firearms in our sphere.”

2. Consultancy on development and quality of services for security
providers and their clients

Awareness of advanced methods of providing security services and their timely implementation is a key factor in the
effective operation of security agencies and, consequently, in qualitative development of this market. The dynamics of
recent years suggests an increase in the demand for security services. Mainly because medium and large businesses
increasingly choose outsourcing as the optimum and most effective security model. The demand for security services
also increases the requirements for their provision. We understand this and therefore consider it necessary to be a
buffer of exchange between business, customers and government agencies. This is our feasible contribution to the
formation of the market of security services.
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rules and procedures that allow us to conduct in-depth
study of our potential partners with further coordination
and control of their comprehensive security services. One
of these rules is a constant, versatile analysis. If, at the
stage of selection of the outsourcer, we draw attention to
the experience in protecting facilities, clients and staff as
well as the capability of providing comprehensive
services, then, in the process of cooperation, it is a
regular monitoring of the current level of
knowledge and skills.

Looking back on the past, I want to thank our
partners for their responsibility, professionalism and
unceasing self-development.

Tymur Kudlai, Director of Physical Security Center of
the Security Department of JSC UKRSIBBANK BNP Paribas
Group, referee of international category in multiathlon of
bodyguards:

“When you have to choose between cheap and
expensive, choose high quality!

For more than ten years, our Department has been
using a combined model for the organization of
personnel protection and protection of the Bank’s
facilities, with the involvement of professional security
specialists (outsourcing). During this time, due to the
developed concept and implemented measures, JSC
“UKRSIBBANK” BNP Paribas Group has developed its own

Nowadays, as a promising direction in improving
the quality of security services, I see the interaction of the
associations of non-state security providers with state
structures. In particular, regarding the legalization of
lethal weapons in the security sector. Such discussions
have been ongoing since 2005. And there are many
proactive guys lobbying for this law... It is advisable for at
least three reasons. Firstly, granting to licensed bodies
the right to arms will relieve state bodies from the need
to protect individuals. As a result, the state services will
be able to pay more attention to current all-Ukrainian
tasks and functions. Secondly, such solution would
increase the level of security on our streets and in the
country as a whole. In addition, the effectiveness of nonstate security providers also lies in their flexibility – as
opposed to monopolistic and immovable lawenforcement bodies.”

3. Increasing the literacy of employees in the field of personal security.

The work of bodyguards remains legally unregulated, and this professional group is unprotected socially. Personal
development and self-control continue to remain probably the only tool for bodyguards in the struggle for quality
working conditions and decent pay. And the federation sees its mission in training bodyguards aimed to enhance the
overall culture of safety, their competence and professionalism.
“In 1998, I was asked to formulate the skills that are
most important in the work of bodyguard. I confined
myself to just two: observing and providing pre-doctor
care. Because observation helps to detect whether
something unlawful is suddenly getting prepared, and
medicine helps to correct the mistakes that were made
in the previous step.

Ruslan Abbasov, Executive Director of SIG Group
Ukraine, Head of the body of referees and instructors of
the Ukrainian branch of IPSC, referee of international
category in multiathlon of bodyguards:
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But, unfortunately, from my own experience I can say
that there are very few bodyguards who understand at
least something in these aspects at all. The situation is
even deteriorating if we take into account technological
progress and the overall evolution of consciousness at
least over the last 12-14 years. First and foremost, I
mean the emergence of new threats. Quadcopters,
which began to fly in places, where they should not be
flying, and shooting things that should not be shot.
Activists are groups of individuals who can simply, by
their number, exercise physical influence on a protected
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person. In addition to that, in comparison with 2000’s,
the number of variants of use of weapons at short
distances has increased. Such fact is connected with a
reduced threshold for action (note – more people who
might dare to execute a crime; people who have a low
fear threshold coupled with a high level of resoluteness)
as well as the diversity and number of illegal weapons
in the possession of the civilian population.

However, everything is permanently unchanged in our
market: now, as in the year 2000, anyone who might say
that he is a bodyguard can get employed for personal
security. And that’s enough. After all, the skills of a
bodyguard can not be checked by average person. You
need to have special professional knowledge to

understand whether a bodyguard is a specialist. I think
it would be correct if such an expert role continued to
be performed by developed by professional
associations. It would also be advisable to have an
independent expert between the bodyguard and his
employer. After all, our profession is highly integrated
into the client’s personal life. That’s why there are
frequent instances of misconduct both from the sides
of security and employer.

But still, do not forget: it is easier to prevent a disease
than to treat it. Therefore, learning, learning and
learning again! Only relevant knowledge and skills can
guarantee us our professional dignity.”

4. Training of the civilian population in the organization
of personal security in order to counter the crime.

We recognize personal security of an individual as the key value of society. I am convinced that knowledge of
methods for assessing a situation, tactics of behavior in the event of a threat, as well as ways to overcome a threat
should be publicly available. Therefore, we consider it expedient to share our experience with the civilian population,
as well as to support and develop the initiatives of our associates on this issue.
I began my practice of an instructor 25 years ago from
the combat training of special units. And I also had a
parallel job with self-defense groups where civilians
were involved. The need for such skills was always there,
but recently it became especially relevant. I also
have experience in training the staff of a security
providing organization.

Yurii Otrubchak, chief instructor of the “MAXIM”
combat training system:

“Unfortunately, the deterioration of the crime
situation in the country forces people to self-defense:
some people buy weapons, others start training.
However, it’s worth remembering that no weapon acts
on its own; any weapon is just a tool. A true weapon is
a specially trained person who is basically well-trained
physically and at least has a minimum set of simple and
reliable martial techniques that had been worked out to
automatism.

For more than 20 years, I have been teaching my
“MAKSIM” combat training system, which is an adapted
course of effective self-defense for the needs of ordinary
people (not athletes), during which, in a short period of
time, specially selected simple and reliable martial
techniques get studied, and effective methods of their
study, proven by practice, are used.

I believe that today, as always, it is important for
a person to be prepared to fight psychologically,
technically and tactically, and also to be able to
adapt to different conditions that might happen in
a real battle. The developed system of combat
training “MAXIM” provides for the practice of
various types of “combat work” in standard and
non-standard conditions, with different fighting
opponents (with different physical parameters and
combat styles) and also in different types of clothes. The
more such conditions are modeled during the training
sessions, the higher the chances for you to find a
favorable way out of a critical situation.
The techniques and skills that we offer can save
people in difficult conditions of real life; they are not
meant to be used only in the gym.

In order to quickly develop these skills, the work is
being done on special equipment, the main component
of which is automobile tires and realistic mannequins
made of them. When preparing large groups of people,
always one problem had to be solved in a short period
of time: how to make the training process as intensive
and effective as possible? One way to solve this issue,
that I came up with in practice, is to use automobile
tires, which is very affordable, versatile and practical
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training equipment. It is the accessibility, practicality and
versatility of the use of tires, their modernization
potential and the possibility of simultaneous use for
training large groups of people, led me to the idea of
using them in my training process.

Over time, I get a stronger conviction that ordinary
people should have the skills of self-organization of
personal security. Therefore, I completely share the
opinion of the federation on the prospects of
development of this direction.”

5. Facilitating the strengthening of the national anti-terrorist system

Cooperation with state authorities and agencies, as well as representatives of the third sector of business with the
aim of strengthening the nationwide anti-terrorist system is determined by the federation as a promising and important
direction. One of the tools is the dissemination of professional knowledge and skills in the field of personal security.
risk for a protected person (VIP), in emergency
situations.

The authors of the textbook – Victor Tkachenko,
Oleksandr Cherednik – are well-known professionals in
Ukraine and abroad. They dedicated their entire
conscious life to the fight against evils of society –
including terrorism, violence against a personality –
initially by serving for the state security agencies, and
then in private security organizations. In parallel, they
actively collaborated with the National Bodyguards
Federation of Ukraine, the International Bodyguard
Federation and the Kyiv Association of Bodyguards.

Oleksandr Cherednik, President of the Kyiv Bodyguard
Association, co-author of the textbook “Organization of the
Protection of Individuals”:

“Our planet is covered by a wave of terrorism, wars. A
ruthless intellectual and economic opposition raises
violence in society. Therefore, this textbook with a deep
study of the theme of security (which had already been
published in Ukrainian) was released in a very timely
manner.

The textbook “Organization of the Protection of
Individuals” adresses the issues of special tactics of
actions to be taken by the staff of the special units for the
organization and protection of individuals, including their
actions in difficult circumstances that bear high level of

For more than 20 years, the authors were among the
organizers of such competitions in multiathlon of
bodyguards, as the Championships of Ukraine,
international tournaments, European and World
Championships. Their priceless experience and
knowledge gained during competitions and
communication with professionals from more than 30
countries of the world are offered to readers for
improvement of their professional level of ensuring
security in various situations, which are described by the
authors in detail in that textbook.

I think that those interesting researches carried out by
the authors will encourage the reader to learn more,
think, analyze and achieve better results in their work.
The English philosopher Francis Bacon said: “Knowledge
is power, and power is knowledge.”

6. Social rehabilitation (re-socialization) of military servicemen and
former employees of law-enforcement structures.

Experts predict that in about 15-20 years, the number of persons associated with military structures in Ukraine will
grow 5 times, compared to the current situation. Therefore, today the development of programs for social rehabilitation
of former military servicemen and law enforcement officers is an important condition for the formation of a new social
stratum in our country. First of all, the development of this direction makes it impossible for people with special
knowledge and skills to be driven into the criminal world. Secondly, social programs will enable these people to take
a decent professional position, for example, in a security, trade or any other commercial structure, or to develop their
own business.
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representatives of this social group, how can they
facilitate the process of their adoption by society?

Oleksandr Khoruzhyi, practicing psychologist, expert
in polygraph examinations of the company named
“ANTI-LIE”:

“Currently, the issue of social rehabilitation of the
military servicemen is particularly urgent. Ideally, this
should be done by government institutions. But as we
all can see, unfortunately, the state is not only unable
to cope with this function, but rather escalates the
situation. One manifestation of this is the return of man
from the front line. A warrior is somewhat “burnt”
emotionally, and the state is not able to offer him
another choice, except for going for another contract
term against his own will. Those who find strength and
try to live under a peaceful sky are left abandoned to
their own fates, alone with their emotional indignation.
Military servicemen who have special knowledge and –
what is essential (and most disturbing) – have relevant
experience, become wanted in the criminal world. And
the consequences of their actions will have a very
concrete impact on the crime situation in our society.
Thus, we have a real challenge: how to make the
rehabilitation of military servicemen sociable? What can
we (as representatives of the third sector) give to

In the first place it is necessary to understand the
psychology of people who return from the war, and that
their needs for sociability are inflated. The war endows
a man with a mission that is several times higher than
that tasks he used to perform before. And when such
person returns, he must carry out activities that will
bring at least the same level of benefit to civil society as
that person brought in the lines of fire. That is, the
profession should be more sociable than the military
service. Professional associations, including federation
of bodyguards, are those bodies that could be useful in
ensuring such labor socialization.

Another direction of work that is available now is the
training of HR specialists for communication with
military servicemen and former law enforcement
officers. The problem is that HR managers are not very
well trained to ask questions when it comes to the crisis
categories of the population and those people who are
undergoing adaptation. For example, I have heard more
than once that the ATO soldier was asked if he had to
kill a man. Hey! If a person goes to the army, the notion
of murder is not applied there; there is a notion of
protecting the Motherland. Of course, such a question
will erode even a warrior who is quite well-balanced
emotionally! You are caught in a kind of semantic
drama: the question is asked by civilian, who saw the
war only on television, and the responder is a person
who had to fight sitting in a trench 7 days a week with
breaks only for physiological rest. Our society needs an
adaptation mechanism to show that we have a defender
and not a murderer.
And the third thing is the organization of “community
centers”: the centers that would meet the needs of the
wards in communicating with like-minded people and
specialists, and at the same time make the warriors find
certain entrees into tangible professions.”
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The fi r s t guards

The serdiuks. The first guards, warriors of the Hetman.

At the same time, Dnipropetrovsk region occupies a
leading place in the sports rating of Ukraine (after Kyiv
and Kharkiv). This result is not only the achievement of
professional athletes, but also in general, the success of
specialized institutions, as well as the involvement of the
citizens of the region in an active way of life.

Among teenagers are popular children-youth military
patriotic games. For example, “Falcon”, also called “Jura”
(which in Ukrainian means “armor-bearer” – translator’s
note). Competitions bring up the patriots of Ukraine;
they help in developing the sense of national dignity,
high self-awareness and active civic position, and instil
a healthy lifestyle. The ultimate goal is the formation of
a spiritually rich and physically developed personality.

February 27, 1932 is the official birthday of
Dnipropetrovsk region. The region was formed on the
basis of five districts of Katerynoslav Province. However,
the history of the region is much older. Therefore, the
85th anniversary, which was celebrated by the region
last year, is a jubilee of its current name only.

Those 85 years were not easy and fully reflected the
historical processes in the country. The region passed
the path of its becoming, strengthening, take-off,
military tests and post-war reconstruction. And in the
90’s of the twentieth century, the establishment of a new
independent Ukraine began.
Dnipropetrovsk Region is one of the largest industrial,
cosmic, scientific, technical and cultural-historical
regions of Ukraine.

Among the popular trends of the present is the
emphasis on the historical past, spiritual and cultural life,
as well as the revival of customs. This is not just about
the classic attributes of Dnipropetrovsk region and
Ukraine in general: folk costumes and traditions of
celebrations. Today we are talking about processes of a
deeper level. The Cossacks region proves that it has an
enormous potential for “power”. The age of
hetmanhood had its beginnings in the territory of our
region. The name and function have changed, but the
essence remains constant. Today, the region is once
again leading in the field of security services.
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Such national types of martial arts as Combat Hopak,
“Spas” hand-to-hand fighting, fighting on belts and
horting have become a kind of a business card of the
sports in Dnipropetrovsk region. The word “horting”
originates from the root “hort”. That’s the way one
special ritual of the Cossack soldiers was called, when
on the eve before battle they stood in a “magic” circle,
at the times of the Zaporozhian Cossacks.

Cossack games are not just an entertainment, but
training, a kind of preparation for combat tasks. Let’s
draw a parallel with the present times. Take a look at
multiathlon of bodyguards. In its very nature it is
competitions meant to qualify the best in the
profession. However, they as well help to identify the
strengths and weaknesses of each bodyguard, allowing
you to work out a variety of situations that may occur
during the work. And achievements of Dnipropetrovsk
bodyguards are significant. In each championship they
win prize places. The Cossack character continues to
manifest itself through centuries.
The splash in the development of national sports in
Dnipropetrovsk region can be explained even from a
historical perspective. After all, Prydniprovia is called the
cradle of the Ukrainian Cossacks. Five of the eight
Zaporozhian Siches were located on the territory of
Dnipropetrovsk region (present-day Nikopol district). It
was in our land that the Cossacks of Mykytynska Sich
that existed in the period from 1638 to 1652 chose
Bohdan Khmelnytsky as the Hetman of the Zaporozhian
Army. And this is where the great Cossack uprising
began, which turned into a liberation war. Near the
village of Kapulivka there is the grave of Ivan Sirko, the
legendary Kish ataman (which in Ukrainian means
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“camp chieftain” – translator’s note) of Zaporozhian Sich
and all the Lower Zaporozhian Army troops, a leader of
a series of successful campaigns against the Crimean
Khanate in the 60’s and 70’s of the seventeenth century.
Many cities and towns of Dnipropetrovsk region “grew
up” from common and winter settlements of Zaporozhian
Cossacks. The history of Kryviy Rih, Novomoskovsk,
Tsarychanka and Nikopol began from such settlements.
The same way, the regional center was laid on the site of
the ancient Cossack village of Stara Samar.

All Cossacks belonging to the Zaporozhian army were
members of various armed groups. The serdiuks were
also among them. Those were Cossacks of hired infantry
regiments in the Left-Bank Ukraine at the period
between the end of the seventeenth century and the
beginning of the eighteenth century. They differed from
the registered (city) Cossacks by the way of their
recruiting, supplies and nature of their activity. At the
same time, organization and leadership were the
common features. Created for a purely police purpose
in the late 1660’s, the serdiuks by the end of the century
turned into parts of a regular army with broad militarypolitical functions. It can be assumed that the serdiuks
were a private guard of the hetmans and received their
salary directly from them. In the regiment there were
400 to 500 soldiers (mercenaries) who guarded the
Hetman’s residence, military warehouses and artillery.
In the days of Ivan Mazepa, this army consisted of three
regiments. It was a personal security guard of the
hetman and was lodged in the town of Baturin.

The recruiting of hired regiments was voluntary. Those
people who wished from the Right-Bank Ukraine could
be recruited. They could be peasants, townspeople or
foreigners, including Vlachs, Serbs, Croats, Germans or
Poles. It was forbidden to accept the peasants who ran
away from the statesmen, the settled left-bankers
Pospolitians of the common-type peasants, as well as
the registry Cossacks. In order to get into the registry

of the serdiuks regiment, the candidate had to pass a
special test.
The internal structure of hired regiments was similar to
the registered ones. The mercenaries were divided into
hundreds and “kurins” (tens), headed by centurions and
kurin chieftains. A regiment was ruled by a colonel
appointed by the hetman. As a symbol of his position, he
received kleinod that included bunchuk, pernach, banner
and seal. The senior officers of the regiment were: osavul
(chief), oboznyi (baggage chief), and a scribe. Both in the
registered and in the hired regiments there were barbers
and musicians, including: drummers, timpanists, violinists
and trumpeters. The serdiuks regiments were subordinate
directly to the hetman, and only before him they reported
on the fulfillment of any task.

Unlike the registered Cossacks, they did not have a
territory of permanent deployment. Regiment serdiuks
resided as guests of the townspeople, the peasants, and
sometimes – the Cossacks, although the latter were
freed from the obligation to accept guests. The serdiuks
regiments were fully supplied by the hetman. In order
to pay money to the serdiuks, in 1678, rents were
introduced for taverns, wine distillery and vodka trade.
The essential elements of the personal armament of
soldiers of the serdiuks regiments were firearms, a rifle
and a pistol. Cold steel arms such as saber, epee, cue,
etc. were used as well. Hetman’s guard – a regiment of
serdiuks and a rota of zholdaks (soldiers) – had the same
type of clothes: white suites (made of thick white
gabardine cloth), blue trousers, a gray furry cap with a
blue or red shlyk (end cap). The Serdiuks participated in
military campaigns, guarded the Hetman’s residence
and artillery in the town of Hlukhiv, as well as border
customs. In particular, the serdiuk brigades were
deployed near the village of Pervolochna, where the
induction tax was collected. The serdiuk regiments
existed until July 1726, and then they were dismissed by
the tsar’s decree in order to restrict Hetman’s rule.
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Time is the most valuable resource of man. It can not be returned and recovered, it is
impossible to buy, give or find.
The history of the past 10 years,
which we had to describe in this
magazine, has unfolded not in a
series of formal events, but in a wide segment of time, from the seconds,
minutes and hours of everyone you just read. That is why the first idea of a
small photo album with historical sketches has turned into a full anniversary
corporate journal.

We wanted the "First 10 Years" to describe not only the chronology of the
formation of our organization and its members and partners, but also gave
an opportunity to make an excursion into the history of this kind of sport,
such as the multiathlon of bodyguards. We wanted the reader (even who
was not familiar with the topic) to receive exhaustive answers to possible
questions. The pages of the publication are spoken by the mouths of everyone who is in one way or another connected with our organization, in order
for this publication to be not only a pleasant gift, but also an uncontested
artifact.

We write in Ukrainian and English. Because Ukrainian multiathlon of bodyguards is now known on four continents, and the number of foreign teams
in competitions for more than 20 years of development of this kind of sport
practically equaled the number of Ukrainian participants.

But even if you do not need to read a foreign analogue, we still recommend
looking at the other half - there is a nice bonus in the form of photo illustrations that are not presented in this part of the magazine. So, swipe the pages
further and continue to get acquainted with the life of our Bodyguard Federation of Dnipropetrovsk region already in the format of the photo review!
Editor-in-Chief: Tetiana Klinkova

