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Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî 

1,136 ìëí îñ³á

òà 306 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
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êîðäîíó 151 îñîáó,

çîêðåìà, 3 íåçàêîíí³ ì³ãðàíòè
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34 áîºïðèïàñè

òà ïîíàä 1,5 êã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí
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7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 2,058 ìëí ãðèâåíü
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підсумки

Позиції зміцнили – 
працюємо на результат

В Адміністрації Держприкордонслужби 
відбулося розширене засідання 
Колегії відомства, де було підбито 
підсумки оперативно-службової 
діяльності минулого року та 
визначено завдання на 2016-й рік.

2-3
стор.

пасторське слово

Напуття призовнику
Перед воїном виникають питання: хто я, чи 

повернуся я з військової служби іншим, які зміни 
в моєму характері, в моїй душі відбудуться? 
Чи впізнають мене мої друзі, чи радо 
сприймуть зміни в моїй особистості рідні 
для мене люди,  а також чи буду я сам 
задоволений змінами у собі? 7

стор.

рік потому

У вирві смерчу
Рік тому Краматорськ, який протягом трьох 

місяців 2014-го перебував під контролем терористів 
так званої ДНР, вдруге впритул відчув на 
собі «тепло рускаго міра». Місто, яке тоді 
знаходилося за півсотні кілометрів від лінії 
зіткнення, зазнало обстрілу касетними 
боєприпасами реактивних систем залпового 
вогню «Смерч».

6
стор.

Код загрози – «червоний»

4-5
стор.Ô
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коротко 
про головне

підсумки

Андрій ГЕРАСИМКІВ 

Відкриваючи зібрання, генерал-полковник 
Віктор Назаренко насамперед зазначив, 
що попри всі складнощі торік відомство 
достойно виконало всі завдання, визначені 
керівництвом держави та народом України. 
Насамперед це стосується реалізації завдань 
Мирного плану Президента України, поси-
лення рівня захищеності державного кордону 
з урахуванням сучасних викликів, базових 
підходів до реформування сектору безпеки й 
оборони України, інтеграції нашої держави в 
європейське та світове демократичне співто-
вариство.

Усі заходи прикордонне відомство здій-
снювало на фоні надзвичайно динамічної 
та складної обстановки, а також в умовах 
активної участі наших підрозділів в охороні 
Кримського напрямку та в антитерористичній 
операції. Загалом в АТО взяли участь понад  
15 тисяч вартових рубежу. На превеликий жаль, 
67 наших побратимів загинули, 406 отримали 
поранення, а шестеро вважаються зниклими 
безвісти. При цьому за активної участі відом-
чої внутрішньої безпеки та допомоги волон-
терів на території, що наразі підконтрольна 
незаконним збройним формуванням, вдалося 
знайти тіла п’яти прикордонників, вивезти їх 
та передати рідним для поховання. Жоден вій-
ськовослужбовець відомства зараз не перебу-
ває в полоні проросійських бойовиків.

Окреслюючи основні минулорічні здо-
бутки Служби, Віктор Назаренко відзначив, 
що нам вдалося відійти від гонитви за показ-
никами і сконцентрувати зусилля на виявленні 
та ліквідації злочинних схем, притягненні до 
реальної відповідальності їхніх організаторів. 

Так, протягом 2015 року через державний 
кордон, адміністративну межу з АР Крим і 
лінію зіткнення пропущено 80 млн осіб та 20 
млн транспортних засобів. Виявлено майже 
2 тис. кримінальних і припинено 53,8 тис. 
адміністративних правопорушень. Накладено 
штрафів на загальну суму понад 28 млн гри-
вень. Виконано понад 10 тис. доручень право-
охоронних органів, у тому числі виявлено 
понад 100 осіб, які перебували у розшуку. 
Зокрема, за 5 місяців після підключення до баз 
Інтерполу реалізовано 325 доручень стосовно 
осіб, які перебували у міжнародному розшуку. 

Крім того, затримано 1,8 тис. незаконних 
мігрантів, а 13,7 тис. потенційних нелегалів не 
пропущено в Україну. Виявлено та вилучено: 
932 од. зброї, 177 тис. боєприпасів, 182 кг  
вибухівки, 218 кг наркотичних та психотроп-
них речовин. Припинено 7 тис. спроб неза-
конного переміщення товарів на суму 723 млн 
гривень. Морською охороною оглянуто понад 
1,5 тис. суден, з них 75 – затримано. Прове-
дено 6 пошуково-рятувальних операцій, вря-
товано 6 суден та 36 осіб.

При цьому відомство продовжувало сис-
темно розвиватися у рамках загальної реформи 
національного сектору безпеки та оборони. 
Прикладом цього є Стратегія розвитку служби 
до 2020 року, схвалена Урядом. Завершено 
розробку Державної програми облаштування 
і реконструкції кордону до 2020 року. Поряд з 
цим реалізується План інженерно-технічного 
облаштування кордону з Російською Федера-
цією. Окрім того, наше відомство повністю 
виконало завдання в рамках лібералізації візо-
вого режиму ЄС для України. 

Слід також зазначити, що торік значна 
увага приділялася оптимізації організаційної 
структури Держприкордонслужби. Реоргані-
зовано всі регіональні управління, оптимізо-
вано мобільні та оперативно-бойові підроз-
діли, реформовано відомчі навчальні заклади, 
створено Краматорський загін, розгорнуто 
додаткові відділи прикордонної служби та 
комендатури швидкого реагування.

Особливий наголос у своєму виступі 
генерал-полковник Віктор Назаренко зробив 
на системній боротьбі з корупцією та іншими 
проявами протиправної діяльності на кордоні. 
Лише торік у відомстві проведено понад дві 
тисячі службових розслідувань та перевірок, 

Позиції зміцнили – працюємо
В Адміністрації Державної 

прикордонної служби України 
відбулося розширене засідання 
Колегії відомства, де було підбито 
підсумки оперативно-службової 
діяльності у минулому році та 
визначено завдання на 2016 рік.

Ірина МАСТЕЛЬ

98 років тому поблизу залізничної станції 
Крути, розташованої за 130 кілометрів на пів-
нічний схід від Києва, близько 500 курсантів вій-
ськової школи, студентів і гімназистів прийняли 
на полі нерівний бій із шеститисячною більшо-
вицькою армією, рішуче відстоюючи право укра-
їнського народу жити у власній державі. Той бій 
став прикладом героїчного подвигу і звитяги в 
ім’я України та її незалежності.

У заходах з відзначення 98-ої річниці 
подвигу патріотів, організованих Київським 
молодіжним центром взяли участь військово-
службовці Державної прикордонної служби, 
представники Центру патріотичного виховання 
дітей та молоді «Юний прикордонник», Київ-
ського Музею Української революції, а також 
учні Київського професійного коледжу з поси-
леною військовою та фізичною підготовкою. 

Спершу учасники пам’ятної акції пройшли 
урочистою ходою для покладання квітів до 
Меморіалу Героям Крут на Аскольдовій могилі, 
а також виконали поминальну молитву за загиб-
лих борців під час відвідування Державного 
історико-меморіального Лук’янівського запо-

відника. Як відомо, двох крутянців захоронено 
на Лук’янівському кладовищі. Співробітники 
заповідника розповідають, що обох юнаків 
убили під час бою, однак на останніх хвили-
нах життя побратими обійнялися і так зустріли 
смерть. Тож навіть сьогодні над їхньою моги-
лою височіє пам’ятник у вигляді двох перепле-
тених хрестів.

Віддавши шану героям, учасники акції при-
були до Київського міського Будинку учителя. 
Тут прикордонники презентували патріотичну 
експозицію, спрямовану на виховання молоді. 
Школярі захоплено розглядали сучасні зразки 
форми вітчизняних захисників кордону. Із 
завзяттям вони розпитували про технічні харак-
теристики засобів індивідуального захисту 

українських воїнів. Врешті-решт, найдопитли-
віші мали змогу приміряти на себе бронежи-
лета, кевларовий шолом з маскою й зробити 
бажане фото на пам’ять. Окрім того, під час 
виставки курсанти Національної академії Держ-
прикордонслужби України охоче відповідали 
на запитання учнів стосовно правил вступу до 
прикордонної альма-матер, а також розповіли 
про особливості навчання у закладі. Свої роз-
повіді вони підкріпили наочно, презентувавши 
навчально-патріотичний фільм про Академію.

На завершення заходу в приміщенні столич-
ного Будинку учителя відбулася конференція, в 
рамках якої з доповіддю про подвиг Героїв Крут 
виступив доктор історичних наук полковник 
запасу Микола Кабачинський.                             n

дата 

Пам’ятаємо Героїв Крут!
29 січня Україна відзначила 

День пам’яті Героїв Крут. З цієї 
нагоди в усіх куточках нашої 
держави відбулися урочисті 
заходи. Вшанували 98-у річницю 
подвигу молодих захисників 
Української Народної Республіки 
і сучасні прикордонники разом із 
небайдужою молоддю.

У Соломоново буде 
пункт пропуску

Невдовзі на українсько-
словацькому кордоні може з’явитися 
новий пункт пропуску. Про це заявив 
віце-прем’єр міністр – міністр 
закордонних і європейських справ 
Словаччини Мирослав Лайчак під 
час перебування у столиці України. 
Віце-прем’єр зазначив, що в даний 
час на українсько-словацькій ділянці 
кордону діють два основних пункти 
пропуску. «Я думаю, що вони в 
основному добре функціонують, але 
ми хочемо запобігти таким ситуаціям, 
як довгі черги й багатогодинні 
очікування», – заявив Лайчак. Він 
також повідомив про ініціативу 
проведення спільного засідання 
урядів обох країн, яке має відбутися 
в Ужгороді та Міхаловце. «Це 
можливість обговорити чіткі проекти, 
які поліпшать життя громадян, котрі 
живуть у цій прикордонній зоні», – 
наголосив словацький посадовець. 
Третій пропускний пункт планується 
відкрити в населених пунктах Чорна-
над-Тисою зі словацького боку і 
Соломоново – з українського.

Світлана ДЕЙЧУК

Земля для 
АТОшників

За останній тиждень січня у 
різних регіонах країни учасникам 
антитерористичної операції і сім’ям 
загиблих героїв надали у власність 
– 426 земельних ділянок загальною 
площею 297,2 гектара. Серед лідерів: 
Львівська область – 72 ділянки, 
Київська – 68, Волинська – 61, 
Черкаська – 44 та Хмельницька – 
43. Таку інформацію оприлюднила 
Державна служба України з питань 
геодезії, картографії та кадастру. Крім 
того, за цей період прийнято 1525 
відповідних рішень структурами 
цієї служби.  Найбільше таких ухвал 
прийнято в Полтавській області – 
325, Черкаській – 208, Житомирській –
176 та Львівській –161. 

Олена ТАЩИЛІНА

Червоний Хрест 
допоможе

Нинішнього року Міжнародний 
Комітет Червоного Хреста в Києві 
залучить понад 64 мільйони доларів 
на гуманітарну допомогу внутрішнім 
переселенцям і громадянам, які 
залишаються в зоні АТО. Про це 
повідомив віце-прем’єр-міністр 
– міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України Геннадій Зубко 
після зустрічі з Главою Місії Комітету 
Аланом Ешліманном. За словами 
Геннадія Зубка, Державне агентство 
з питань відновлення Донбасу стане 
ключовим у координації проектів 
допомоги територіям, постраждалим 
від російської агресії на Сході 
України. Алан Ешліманн висловив 
готовність координувати діяльність 
МКЧХ у відповідності до урядових 
програм. Він зауважив, що 2016 року 
13 тисяч внутрішньо переміщених 
осіб щомісячно отримуватимуть 
по 500 гривень допомоги. Комітет 
також передасть у першому кварталі 
року реагенти для очищення води 
водоканалу Попасної та надасть 
ремонтну техніку.

Яна ШЕВЧУК
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гарячі будні

П У Л Ь С  К О Р Д О Н У

співробітництво

ротація

Роман ТКАЧ 

56 вартових рубежу Оперативно-бойової 
прикордонної комендатури «Суми-1» поверну-
лися до місця постійної дислокації живими й 
неушкодженими. Завдання, поставлені перед бій-
цями підрозділу, – забезпечення охорони та обо-
рони однієї з найскладніших ділянок державного 
кордону в Луганській області – виконано з честю.

Воїнів привітали тимчасово виконуючий 
обов’язки начальника Сумського прикордон-

ного загону полковник Віктор Муржак та 
голова Сумської міської громадської організа-
ції «Спілка прикордонників» полковник у від-
ставці Юрій Лозинський. 

В урочистій обстановці пролунали теплі 
слова вдячності за небезпечну й самовіддану 
бойову службу, адже завдяки стійкості та про-
фесіоналізму цих людей вірус «рускаго міра» 
більше не розповсюджується теренами Укра-
їни.

Учасники заходу вшанували хвилиною 
мовчання героїв-прикордонників, які віддали 
своє життя за незалежність України під час 
виконання обов’язків у зоні проведення анти-
терористичної операції.

Вартовим рубежу надано відпустку для 
відпочинку і незабаром вони знову присту-
плять до виконання завдань з охорони держав-
ного кордону.                                                      n

Повернулися із честю
Військовослужбовці Сумського 

загону, рідні, близькі, ветерани-
прикордонники зустріли бойовий 
підрозділ, який майже цілий рік 
перебував на сході України.

за результатами яких 3,5 тисячі осіб притяг-
нуто до дисциплінарної та адміністративної 
відповідальності, а стосовно 123 прикордон-
ників відкрито кримінальні провадження. 

Водночас велася активна профілактична 
робота серед подорожуючих, які досить 
часто самі провокують прикордонників, про-
понуючи їм неправомірну вигоду. Для цього 
використовувалися можливості ЗМІ, інтернет-
ресурсів, роздавалися спеціальні флаєри 
тощо. Як позитив можна відмітити зростання 
кількості відмов прикордонників від запропо-
нованих коштів. За минулий рік зафіксовано 
275 таких випадків, з яких 70% припало на 
друге півріччя.

Приємно, що боротися з корупційними 
проявами нам активно допомагають і міжна-
родні організації (МОМ, офіс НАТО в Укра-
їні). Наразі спільно з цими поважними інсти-
туціями Держприкордонслужба завершує 
створення інтегрованої системи запобігання 
корупції. Окрім того, прикордонне відомство 
першим у державі започаткувало з американ-
ськими колегами пілотний проект під назвою 
«Виклики тисячоліття». 

– Хочу наголосити, що боротьба з хабар-
никами і корупціонерами – одне з головних 
завдань на шляху реформування відомства, – 
наголосив Віктор Назаренко. – Позиція керів-
ництва Служби чітка та незмінна: зрадники, 
корупціонери, хабарники в наших рядах – це 
ті, хто сприяє ворогам держави. Таким персо-
наліям не місце у наших лавах.

Ще одним надзвичайно важливим аспек-
том є кардинальні зміни у системі підготовки 
та роботи з персоналом. Відомство розпочало 
формування нового іміджу прикордонника як 
високоморального та компетентного захис-
ника держави, якому довіряють громадяни. 
У цьому контексті слід згадати пілотний про-
ект «Нове обличчя кордону» на базі ОКПП 
«Київ». Сьогодні його учасники успішно 
несуть службу в аеропортах «Жуляни» і «Гос-
томель». Гасло «Служити, захищати, допома-
гати» якнайкраще відображає сутність наших 
підходів. 

Поряд із цим величезний пласт роботи 
виконано для посилення мотивації персоналу 
Служби. Вдалося суттєво підвищити грошове 
забезпечення прикордонників. Щоправда, 
поки що до рівня, яке торік отримували вій-
ськовослужбовці Збройних Сил і Національної 
Гвардії. Наразі Адміністрація Держприкор-
донслужби спільно з Урядом та керівництвом 
МВС працює над усуненням диспропорції в 
грошовому забезпеченні наших воїнів порів-
няно з іншими силовиками.

В умовах обмеженого фінансування відом-
ство суттєво просунулося в будівництві житла. 
На виділені 60 млн гривень ми не стали купу-
вати готове житло, що є надто затратним, а 
відновили будівництво заморожених об’єктів. 
У такий спосіб Службі торік вдалося здати 378 
квартир та 146 кімнат. Це вагомий результат, 
який, безумовно, буде розвинено і 2016 року, 
адже бюджетом для реалізації прикордонної 
житлової програми передбачено 200 млн гри-
вень. 

Загалом же за результатами засідання 
Колегії прийнято рішення, що 2016 року Дер-
жавна прикордоння служба продовжуватиме 
системно реформуватися. Серед основних 
напрямів діяльності та завдань є розвиток 
інтегрованого управління безпекою кордону 
з урахуванням досвіду країн Євросоюзу, під-
вищення рівня боєздатності підрозділів, комп-
лексна протидія організованим формам транс-
кордонної злочинності, підвищення рівня 
довіри населення до вартових рубежу. Крім 
того, продовжуватимуться заходи з інженерно-
технічного облаштування кордону, реалізову-
ватимуться діючі та будуть започатковані нові 
відомчі пілотні й міжнародні проекти, а також 
здійснюватиметься забезпечення соціальних 
гарантій прикордонників і членів їхніх сімей.

– Як керівник відомства я можу впев-
нено сказати, що у 2015 році Служба зберегла 
завойовані позиції, гідно виконала визначені 
завдання, при цьому створила підґрунтя для 
подальшого розвитку, – резюмував генерал-
полковник Віктор Назаренко. – Тож хочу подя-
кувати за напружену працю усьому особовому 
складу – від солдата до генерала!

На підтвердження своїх слів Голова Держ-
прикордонслужби вручив державні нагороди 
та відзнаки Верховної Ради України військо-
вослужбовцям, зокрема й тим, хто виконував 
завдання в районі проведення антитерорис-
тичної операції на сході країни.                      n

на результат
Чверть мільйона  
під сидінням

260 тисяч доларів США 
вилучили прикордонники спільно з 
представниками фіскальної служби 
на контрольному пункті в’їзду-виїзду 
«Новотроїцьке», що на Донеччині. 
Сталося це під час перевірки 
позашляховика «Фольксваген», 
який прямував на непідконтрольну 
українській владі територію. 
Оглядова група виявила пакунок 
з валютою в салоні автомобіля 
під заднім сидінням.  Власником 
коштів виявився 56-річний житель 
Донеччини. Транспортний засіб 
та гроші передано представникам 
фіскальної служби для прийняття 
правового рішення.

Ігор ПЛЕТЕНЬ

Ласкаво просимо  
за ґрати 

Двох жителів Донеччини, які 
перебували в розшуку, затримано 
в пункті пропуску «Піски». 
Прикордонники Харківського 
загону під час перевірки документів 
встановили, що зазначені громадяни 
розшукуються правоохоронцями за 
побиття військовослужбовця ЗСУ 
та викрадення в нього зброї. Під 
час фільтраційних заходів один із 
затриманих зізнався, що поцупив 
зброю та згодом вказав місце її 
знаходження. Затриманим, яким до 
речі виповнилося всього 19 та 21 
рік, «світить» позбавлення волі на 
строк від 10 до 15 років. Затриманих 
передали співробітникам  
Нацполіції.

Людмила ТКАЧЕНКО

Спільний рейд
Спільну операцію з припинення 

діяльності каналу незаконного 
переміщення через державний 
кордон сигарет провели українські 
та румунські вартові рубежу. 
У результаті прикордонники 
Чернівецького загону виявили 
неподалік державної межі четверо 
коней, завантажених сорока ящиками 
сигарет без акцизних марок.  Згодом, 
за 800 метрів, наряд знайшов ще 
одну схованку з десятьма ящиками 
сигарет і затримав громадянина 
України, який, можливо, причетний 
до протиправної діяльності. У свою 
чергу, румунські колеги під час 
проведення аналогічних заходів 
затримали двох громадян Румунії, 
причетних до переправлення сигарет, 
а також виявили ще понад 40 ящиків 
сигарет.

Ігор ПЛЕТЕНЬ

«Чорний» фармацевт
У міжнародному пункті пропуску 

«Ягодин», зважаючи на інформацію 
отриману від оперативників 
Держприкордонслужби, мікроавтобус 
нашого співвітчизника був 
направлений на додаткову перевірку. 
У результаті контролю спільна група 
у складі прикордонників та митників 
виявила під переднім пасажирським 
сидінням 170 упаковок по 60 пігулок 
«tramadol+paracetamol genoptim» 
та  майже 1000 блістерів по 12 
пігулок препарату «acatar». Обіг 
даних засобів обмежений на території 
України. Водія разом із барбітуратами 
передано співробітникам СБУ.

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

На користь 
спільній справі

У Херсонському прикордонному 
загоні відбулася спільна нарада 
за  участю керівництва Азово-
Чорноморського регіонального 
управління, представників СБУ 
та ДФС, а також активістів 
штабу Громадської блокади Криму 
і кримських татар. Учасники 
заходу обговорили питання 
співпраці на адміністративній 
межі з тимчасово окупованим 
Кримом.

Максим СОРОКА 

У ході розмови досягнуто домовленостей, 
що представники громадських організацій змо-
жуть надавати відповідним службам допомогу 
у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на підставі 
Закону України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону». 

Для цього буде створено громадське фор-
мування «Аскер». Практична співпраця між 
ним і прикордонниками розпочнеться після 
завершення всіх юридичних формальностей. 
Крім того, члени громадського формування 
пройдуть короткий курс підготовки на базі 
відділу прикордонної служби «Чонгар».

Під час виконання функцій активісти не 
втручатимуться в роботу контрольних служб. 
Водночас основними їхніми функціями буде 
громадський контроль за діями відповідних 
служб, надання громадянам інформаційно-
консультаційних послуг і підтримання  
громадського порядку.                                      n

громадський фактор
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Спілкувалася Ольга МІРОШНИЧЕНКО,
фото Олега БОЙКА

– Анатолію Васильовичу, звертаюся до 
Вас насамперед як до експерта з питань 
оцінки загроз і ризиків на державному кордоні: 
чи можна було заздалегідь передбачити і, 
можливо, упередити ситуацію, що склалася 
на українсько-російському рубежі 2014 року?

– Відповідно до класичних підходів з 
оцінки безпекового середовища будь-якої кра-
їни світу, зокрема і щодо ідентифікації та про-
гнозування ситуації, навіть найменші загрози 
повинні виявлятися заздалегідь. А тим більше 
масштабного характеру. Але на прикладі Укра-
їни слід враховувати наступне: загроза завжди 
походить від певного суб’єкта. У нашому 
випадку проблема полягала в тому, що загроза 
проявилася з боку країни, від якої її ніхто не 
очікував і передусім експерти, а тодішнє полі-
тичне керівництво країни – скоріше за все ігно-
рувало. Якщо й  були певні розробки, то фак-
тично мало хто міг спрогнозувати, що загроза 
проявиться саме в такій формі. Що це буде 
не просто політичний чи економічний тиск 
на Україну, а військова агресія. Власне, ніхто 
не очікував, що наш сусід, держава – гарант 
нашої безпеки згідно з Будапештським мемо-
рандумом, діятиме саме таким чином: окупує 
частину території та розв’яже гібридну війну. 

Думаю, з цього потрібно зробити вис-
новки, аби не повторити власні помилки у 
майбутньому. Мають бути потужні розвіду-
вальні органи, сильні аналітичні структури, 
які повинні оцінювати ситуацію, вчасно про-
гнозувати, готувати відповідні рішення для 
убезпечення держави.

Що стосується прикордонної безпеки, 
то наше відомство як правоохоронний орган 
виконувало завдання, пов’язані насамперед 
із діяльністю організованих злочинних угру-
повань, переміщенням через кордон зброї,  

боєприпасів, наркотичних речовин, незакон-
ною міграцією, торгівлею людьми та іншими 
правопорушеннями, що в принципі притаманні 
діяльності будь-якої прикордонної інституції 
у світі. При цьому і на європейському про-
сторі, і в Україні панувала думка, що загрози 
військового характеру залишилися в середині 
минулого століття, і прикордонна структура не 
повинна акцентувати на них увагу. 

Хоча з часом, повертаючись до окремих 
подій, ми розуміємо,  що  індикатори пев-
них процесів з’явилися давно. Як приклад – 
ситуа ція на Тузлі. Це, фактично, був відвер-
тий прояв досить недружніх намірів сусідньої 
держави. На мій погляд, серйозних висновків 
з цього зроблено не було. 

Паралельно згадаймо, як інформаційне 
середовище відображало Україну. Як неста-
більну країну, котра певним чином загрожує 
Росії. Недвозначні наміри  можна було про-
слідкувати і в заявах російських спікерів  сто-
совно  Криму. 

Чи могли ми офіційно говорити про ці 
загрози? Не виключаю, що були певні сер-
йозні попередження по лінії розвідки і ана-
літичні документи, в яких прогнозувалися 
майбутні агресивні дії Росії. Мабуть, на той 
час їх реалізувати було неможливо, оскільки 
тодішній діючий президент і політичне керів-
ництво держави  відстоювали явно не україн-
ські інтереси. Тому це одна з серйозних проб-
лем, котра не дозволила упередити агресивні 
дії Росії всіма важелями, які має держава, 
зокрема й  міжнародними.

– Як Ви оцінюєте сучасні загрози безпеці 
України та яких заходів вживає відомство 
для їх мінімізації в межах своїх повноважень?

– На сьогодні спектр загроз  доволі широ-
кий. При цьому слід зазначити, що зміни, котрі  
відбулися у безпековому середовищі навколо 
нашої країни, абсолютно не характерні для 
європейської держави ХХІ століття.  Як вже 
говорилося, нові виклики для України мають 
насамперед військовий характер і пов’язані з 
агресивною політикою Російської Федерації. 

Протягом двох останніх років ми ретельно 
аналізували ситуацію та зробили серйозні 
висновки. Передусім вжито заходів оператив-
ного реагування. У відомстві відбулися струк-
турні зміни. Я маю на увазі створення низки 

нових підрозділів, які в межах повноважень 
Держприкордонслужби здатні виконувати 
завдання із запобігання саме загрозам військо-
вого характеру: оперативно-бойових прикордон-
них комендатур, застав  різного типу, зокрема, 
зенітно-артилерійських, протитанкових тощо.  
Ми були змушені піти далі – створити прикор-
донні комендатури швидкого реагування. 

Ситуація вимагала й серйозних змін і в 
системі підготовки персоналу – як на влас-
ній базі, так і у закладах  Збройних Сил.  Ми 
почали готувати вузькопрофільних спеціа-
лістів. Це мінометники, екіпажі бронетран-
спортерів, бойових машин, протитанкових і 
зенітно-ракетних комплексів та інших. Під 
нові завдання модернізовано систему управ-
ління, логістики, запроваджено нові форми 
та способи оперативно-службової діяльності. 

З минулого року реалізуємо План інженерно-
технічного облаштування українсько-
російського кордону. Загалом перед нами було 
поставлено дуже складні завдання, але ми їх 
виконуємо. 

Важливим моментом є те, що Президент 
і Парламент підтримали наші пропозиції 
щодо збільшення на 3000 осіб чисельності 
Служби, що дозволило виконати вищенаве-
дені завдання.

– Як поставилися до змін європейські 
партнери, з котрими Служба  протягом 
тривалого часу співпрацює з питань рефор-
мування? 

– У нас були тривалі дискусії, де європей-
ські експерти висловлювали сумніви щодо 
доцільності таких підходів. Їхня позиція поля-
гала  в тому, що бойові завдання має виконувати 
армія. Але у нас на Сході – інша ситуація. Там 
де-факто проти нас ведеться неоголошена війна, 
яка не вписується у «класичні рамки». Тому і 
спектр завдань щодо захисту держави поширю-
ється не тільки на Збройні Сили а й на Націо-
нальну гвардію, Національну поліцію, Службу 
безпеки, Державну прикордонну службу та інші 
структури сектору безпеки і оборони. І наші 
колеги, до речі з різних європейських структур, 
нас розуміють і підтримують.

– Чи можна говорити про особливості 
характеру загроз і реагування на них на 
окремих ділянках кордону? 

– Це доволі умовний поділ, оскільки 
ситуа ція на кордоні дуже динамічна й 
постійно змінюється. Проте певні тенденції 
і справді існують. Сьогодні можна виділити 
чотири ділянки, де відповідно до загроз  ми 
застосовуємо різні підходи до їх охорони. 

Перша – східна. Це ділянка, про особли-
вості якої ми вже говорили. Тут головною 
залишається  військова загроза. 

Друга – морська. Це Азов, Чорне море і, 
зокрема, Кримський перешийок. Їй також при-
таманні виклики переважно військового харак-
теру, проте тут слід враховувати специфіку 

Код загрози – «червоний»

У багатьох країнах світу для оцінки загроз національній безпеці запроваджено «кольорове» кодування 
– від синього до червоного. Саме код «червоний» є тим критичним показником, що вимагає масштабних 
заходів як з боку держави в цілому, так і від кожного відомства сектора безпеки та оборони. І хоча 
в нашій країні такий принцип на державному рівні поки що не запроваджено, можна з упевненістю 
стверджувати: два роки тому над Україною нависла «червона» загроза, яка залишається такою й досі. 

Російська  анексія Криму та події на Донбасі  не лише зруйнували засади мирного співіснування 
двох сусідів, а й доказово продемонстрували імперські наміри одного з них. Саме тому на перший план 
вийшло вдосконалення системи прикордонної безпеки як елемента протидії військовій загрозі. Часу на 
роздуми не залишалося, потрібно було діяти – швидко й рішуче. 

Про те, як з початку 2014-го змінився характер прикордонних загроз та як реагує на них 
наше відомство, розповідає директор Департаменту охорони державного кордону Адміністрації 
Держприкордонслужби генерал-майор Анатолій Махнюк. 

Нинішнього року  ми запровадили кольорове кодування 
індикаторів загроз. До прикладу,  найвищий рівень – червоний, 
який передбачає проведення додаткових контрольних процедур 
стосовно особи чи транспортного засобу.
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морського кордону. Він вимагає додаткового 
технічного оснащення та посилення системи 
висвітлення надводної обстановки. Тут особ-
ливі форми співпраці з Військово-Морськими 
Силами та іншими структурами тощо. 

Наступний сегмент – білоруський. Ми роз-
глядаємо його як ділянку, де ситуація на сьо-
годні стабільна. Наш основний підхід щодо 
неї закладено у Стратегії розвитку Служби. Це 
розвиток співробітництва на всіх рівнях.

Четверта ділянка – спільний кордон з 
державами – членами Європейського Союзу 
та Молдовою. Є окремий документ – План 
організації спільної оперативної охорони дер-
жавного кордону з державами-членами ЄС 
та Молдовою, за яким ми наразі пра цюємо. 
У ньому закладено чотири базові позиції: 
спільні патрулювання та прикордонний контр-
оль, співпраця оперативних органів, спільний 
аналіз загроз і обмін інформацією. Така вза-
ємодія вже принесла позитивні результати і 
в майбутньому ми плануємо наші взаємови-
гідні зв’язки лише розвивати.

– Чи проводиться аналіз тенденцій  
зміни характеру загроз?

– На сьогодні немає якоїсь чітко вира-
женої тенденції щодо прогресування певної 
загрози. Однак ми постійно моніторимо ситу-
ацію – і по загрозах, які у нас наразі ідентифі-
ковані, і по тих, які можуть виникнути в май-
бутньому. Моніторинг здійснюється щодня, 
далі йде тижнева оцінка, потім один раз на 
місяць – і, нарешті, річний аналіз. Крім цього, 
ми працюємо по окремих важливих темах, а 
також по окремих ситуаціях, які можуть бути 

індикатором появи якоїсь нової тенденції чи 
навіть загрози. Зараз запровадили і вже пого-
дили з  колегами систему аналізу нетипових 
випадків. Кожен із них ми детально розбира-
ємо, оскільки він може бути ознакою певного 
процесу у майбутньому. 

– Як оцінюється сьогодні можлива 
загроза з боку Придністров’я? 

– Ми виходимо насамперед з того, що 
Придністров’я є територією Молдови. Водно-
час оцінюємо потенційні ризики, насамперед  
пов’язані з імовірною спробою Росії дестабі-
лізувати ситуацію в цьому регіоні як це було 
зроблено на сході нашої держави.

У зв’язку з цим є деякі відмінності 
в облаш туванні та охороні цієї ділянки. 
Зокрема, майже рік вона посилена підроз-
ділами Національної гвардії, з якими ми на 
сьогодні спільно виконуємо завдання. Крім 
цього, ми приді ляємо особливу увагу її 
інженерно-технічному облаштуванню. Є ще 
одна суттєва проблема: ми не можемо співп-
рацювати з прикордонниками невизнаної рес-
публіки, тому що вони не є представниками 
офіційної влади Молдови. Тому тут ми фак-

тично повинні покладатися на власні сили 
та засоби. Загалом на сьогодні обстановка на 
цій ділянці стабільна. Критичних ситуацій не 
виникає, однак  до цього сегменту ми стави-
мося дуже  серйозно.

– Анатолію Васильовичу, прикордонне 
відомство одним із перших у країні запро-
вадило систему аналізу ризиків і кримі-
нального аналізу.  Наскільки ефективно, на 
Вашу думку, вона працює?  

– Основне завдання наших фахівців  – забез-
печення аналітичної підтримки прикордонних 
підрозділів. Насамперед, це профілювання ризи-
ків, яке полягає у розпізнанні за певними інди-
каторами осіб, причетних до тероризму та інших 
видів протиправної діяльності. Сьогодні акцент 
зроблено саме на виявленні учасників незакон-
них збройних формувань, торговців зброєю, 

боєприпасами, вибухівкою, осіб причетних до 
контрабанди наркотичних речовин тощо. 

Є відповідні профілі, за якими наші співро-
бітники виявляють валюту та інші матеріальні 
цінності, незаконний потік яких через лінію 
розмежування останнім часом значно зріс. 

Нещодавно ми розробили новий профіль, 
який допомагає виявляти іноземців, котрі неза-
конно в’їжджають на тимчасово окуповану 
територію України АР Крим. До речі, саме його 
Агенція Фронтекс визнала кращим профілем 
минулого року. Хочу  підкреслити, що інозем-
цям, зокрема й громадянам Російської Феде-
рації, які через закриті пункти пропуску, Кер-
ченську переправу, морським або авіаційним 
шляхом незаконно прибувають на окупований 
півострів, слід пам’ятати, що рано чи пізно це 
правопорушення буде виявлено. І нехай для них 
не стане несподіванкою заборона  в’їзду в Укра-
їну або виникнення проблем для закордонних 
поїздок в інші країни. Можливо, ми не знайдемо 
усіх, однак кожен іноземець має усвідомлювати: 
порядок в’їзду на територію Криму визначено 
законодавством України і це визнано усім сві-
том. Якщо хтось його ігнорує, повинен бути 
готовим нести відповідальність. 

До речі, нинішнього року  ми запровадили 
кольорове кодування індикаторів загроз. До при-
кладу,  найвищий рівень – червоний, який перед-
бачає проведення додаткових контрольних про-
цедур стосовно особи чи транспортного засобу.

– Чи взаємодіє Служба з питань проти-
дії загрозам із прикордонними відомствами 
інших країн? 

– Сьогодні ми співпрацюємо з прикордон-
ними структурами багатьох країн, крім, зви-
чайно  Російської Федерації. З початком агресії 
в Криму будь-яку взаємодію з нею було при-
пинено. З іншими –  я маю на увазі не лише 
суміжні держави –  налагоджено ефективну 
співпрацю. До прикладу, нещодавно з поль-
ськими, словацькими і угорськими колегами 
ми провели спільний аналіз загроз у сфері про-
тидії незаконній міграції. Є в нас і відповідні 
домовленості з Федеральною поліцією Німеч-
чини та Білоруссю. На періодичній основі ми 
співпрацюємо з Агентством Фронтекс, спільно 
з яким  щороку видаємо спеціальний документ 
під назвою «Аналіз загроз на східному кор-
доні Європейського Союзу». У ньому дається 
оцінка нинішніх загроз: їх масштаби, характер,  
форми та способи протиправної діяльності. 

Зі свого боку Служба забезпечує від-
критість і прозорість – і це високо цінують  
наші партнери. Одним із головних завдань на 
нинішній рік ми визначили підвищення ефек-
тивності співпраці. Головний підхід такий: є 
загроза – давайте її колегіально оцінювати, 
визначати ефективні способи протидії та 
працювати разом задля спільної безпеки.      n

Код загрози – «червоний»

Ми виходимо насамперед з того, що Придністров’я є територією 
Молдови. Водночас оцінюємо потенційні ризики, насамперед  
пов’язані з імовірною спробою Росії дестабілізувати ситуацію в 
цьому регіоні як це було зроблено на сході нашої держави.

Ситуація вимагала й серйозних змін і в системі підготовки 
персоналу – як на власній базі, так і у закладах  Збройних Сил.  Ми 
почали готувати вузькопрофільних спеціалістів. Це мінометники, 
екіпажі бронетранспортерів, бойових машин, протитанкових і 
зенітно-ракетних комплексів та інших.

 



6 № 5, 5 лютого 2016 рокуПрикордонник
України Б У Д Н І  А Т О

рік потому пасторське слово

У твоє життя 
очікувано чи 
несподівано прийшов 
час, коли настала 
реальність військової 
служби. Перед 
тобою з’явилися 
нові реалії, пов’язані  
зі зміною одягу, 
розпорядку дня, 
використанням 
вільного часу, а 
головне, про що 
сьогодні йтиме 
розповідь, – зміна 
твоєї особистості 
та людського 
обличчя. Перед 
воїном виникають 
питання: хто 
я, чи повернуся 
я з військової 
служби іншим, 
які зміни в моєму 
характері, в моїй 
душі відбудуться? 
Чи впізнають мене 
мої друзі, чи радо 
сприймуть зміни в 
моїй особистості 
рідні для мене люди,  
а також чи буду 
я сам задоволений 
змінами у собі?

Протоієрей Віктор ЯЦЕНКО,
Українська Православна Церква 

Що ж допоможе тобі захиститися не 
просто від професійної військової деформа-
ції, а й надалі, по можливості, зберегти своє  
життя для існування в мирному суспільстві і 
в щасливій родині? Адже в усі часи історич-
ною константою життя у військовому колек-
тиві була грубість, культ сили, невігластво 
та нелюдяність. Крім того, нині існує цілком 
реальна перспектива участі у бойових діях, 
а людина, яка була на війні, потім страж-
дає, бо вбивство спричиняє тяжку душевну 
травму. Хоча це є і меншим злом, ніж кри-
мінальний злочин, але все одно є протипри-
родним і ненормальним явищем.

Відповідаючи на це питання як військо-
вий священик, одразу тобі скажу: велику 
допомогу у збереженні особистості вій-
ськової людини робить релігія. Це доведено 
історією та визнано практикою сучасних 
армій і силових структур. Потреба в релігії 
притаманна людині й віра в Бога є необхід-
ною основою істинної моралі, а релігійно-
моральні принципи законодавців служать 
необхідним обґрунтуванням законів, які вони 
видають. В  тому числі й військових правил.

Кожна людина протягом дня стикається 
з різноманітними гарними або поганими 
вчинками оточуючих і сама вчиняє так чи 
інакше, в залежності від характеру, звичок, 
понять, сили волі, обставин тощо. Що ж 
допомагає людині зробити вибір між шля-
хетним вчинком і неморальним, злочинним? 
Передусім, звичайно, власне сумління, зви-
чаї та закони. Але закони і статути завжди 
сухі, скорочені, не кожному доступні та й 
звертаються більшою мірою до розуму, а не 
до людського серця. Закон не стільки настав-
ляє на добрі й шляхетні справи, скільки 
забороняє і карає за вчинки та злочини, не 
дає «людині сили» виконувати ці вимоги. 

Зовсім інша справа – релігія! Вона 
викликає в людині добрі почуття, підкрі-
плює духовні сили, залучаючи Божественну 
благодать, а також допомагає віруючому 
виконувати моральні вимоги. Релігія настав-
ляє невпевненого, втішає скорботного, під-
кріплює слабкого, даючи йому необхідні 
сили, щоб виконувати свій обов’язок. 

Олег БОЙКО 

Терористи покинули 
населений пункт після того, 
як їхні поплічники під керів-
ництвом російського ГРУш-
ника Стрелкова-Гіркіна 
зазнали поразки в боротьбі за 
Слов’янськ. Місцеві жителі, 
в більшості, з полегшенням 
зітхнули, сподіваючись, що 
вибухи артилерії назавжди 
залишаться в минулому. Всі 
«радості ДНР» вони пізнали 
не з «Вєстєй Кремля», а з 
власного досвіду, тому Кра-
маторськ впевнено ставав 
синьо-жовтим – як ззовні, так 
і по духу. Навіть пям’ятник 
Леніну в центрі, який простояв 
до 17 квітня 2015 року, після 
визволення від терористів роз-
фарбували в кольори україн-
ського стяга. Можливо, саме 
через такі настрої краматорчан 
адепти «рускаго міра» вирі-
шили наслати на них «Смерч».

Те, що російсько-теро-
ристичні сили тоді не 
дуже цілили по військових 
об’єктах, або цілили не лише 
по них, добре видно з числен-
них відеороликів, викладених 
в Інтернет. «Десь 18 ракет 
впали на територію Краматор-
ська, і близько 14 – в районі 
штабу АТО», – заявив тодіш-
ній голова обласної військово-
цивільної адміністрації 
Олександр Кіхтенко, наголо-
шуючи, що житлові райони 

також були ціллю ворожої 
артилерії. «Якби метою був 
штаб АТО, то всі снаряди були 
б там. А так, як бачите, вони 
розкидані», – сказав він.

Серед обстріляних об’єктів 
був і прикордонний підрозділ. 
Камера відео спостереження 
зафіксувала град касетних 
снарядів. Дві «касети» розірва-
лися в одній точці при вході, 
спросто вуючи поширене твер-
дження, що це неможливо. 
Третя – менше ніж за один метр 
від них. За хвилину до вибухів 
з цього місця від’їхав КРаЗ, 
завантажений боєприпасами. 
Осколки посікли будівлю, 
дерева й побили вікна. Вар-
товий, який ніс службу біля 
воріт, отримав поранення, але 
встиг укритися за мішки з піс-
ком. Двоє офіцерів з Ізмаїла 
оперативно евакуювали пора-
неного в приміщення. Потім 
його доставили бронемобілем 
у лікарню.

А за парканом гинули міс-
тяни... Дві мирні мешканки 
– зовсім поряд із розташуван-
ням прикордонників. А за пів-
тора кварталу снаряд забрав 
життя матері двох хлопчиків 
дошкільного віку. Одного з них 
вона врятувала, прикривши 
собою. Загалом від обстрілу 
загинуло 17 людей, десятки 
отримали поранення.

Після обстрілу прикордон-
никам залишилися численні 
«сувеніри» – осколки снаря-
дів, а також зламаний навпіл, 
начинений порохом і мета-

лом бойовий елемент, який 
не здетонував. Випускник 
військово-артилерійського 
училища полковник Віктор 
Васильев розповів, що це один 
із 72 бойових елементів касет-
ного снаряду РСЗО «Смерч», 
який вражає площу 300 метрів 
квадратних. Його осколки з 
десяти метрів здатні пробити 
6-міліметровий сталевий лист. 

Відвідавши обстріляний 
Краматорськ, оглядаючи сна-
ряд, що не здетонував, Прези-
дент Петро Порошенко заявив: 
«Інформація, яка міститься на 
заряді, переконливо свідчить, 
що це – заряд російського 
виробництва і російського 
застосування». 

Українські військові екс-
перти та представники ОБСЄ 
визначили, що обстріл вівся 
з південно-східного напряму. 
«Вогонь вели з Горлівки і, 
ймовірно, з населеного пункту 

Ясенівка», – заявив тоді речник 
генштабу Владислав Селез-
ньов. А на четвертий день після 
обстрілу Краматорська в блозі 
Олега Ярчука, який веде лік 
втратам російських сил на Дон-
басі, з’явилася цікава інформа-
ція. Блогер пише, що ракетно-
артилерійським вогнем під 
Горлівкою знищено п’ять оди-
ниць артилерійської техніки, 
а ще – дев’ять «двохсотих» та 
17 «трьохсотих» – втрати осо-
бового складу 79 Тверської 
реактивно-артилерійської бри-
гади, «Смерчі» якої йшли Крас-
ною площею на параді. Збіг? 
Не думаю.

А Краматорськ? Як і вся 
Україна, пом’янув загиблих. 
Не занепав духом. Став силь-
нішим. І бачить свою долю під 
синьо-жовтим стягом, адже 
прийдешнє міста, як і май-
бутнє Донбасу, є лише під цим 
стягом.                                   n

У вирві смерчу
Рік тому Краматорськ, який протягом 

трьох місяців 2014-го перебував під контролем 
терористів так званої ДНР, вдруге впритул 
відчув на собі «тепло рускаго міра». Місто, яке 
тоді знаходилося за півсотні кілометрів від 
лінії зіткнення, зазнало обстрілу касетними 
боєприпасами реактивних систем залпового 
вогню «Смерч».
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пасторське слово

Православна віра тисячу років підтри-
мувала наших предків і була духовним фун-
даментом держави з часів Київської Русі та 
її воїнства. Православна Церква за всіх часів 
благословляла воїнство на захист своєї кра-
їни зі зброєю в руках. 

Що ж говорить Святе Письмо про війну та 
військових? Як поєднується війна й військова 
служба із вченням Ісуса Христа про Єдиного 
Бога для усіх людей, Який вимагає від Своїх 
послідовників любові навіть до ворогів і забо-
роняє помсту за несправедливість?

У давнину війна була звичайним яви-
щем. Як одна з форм життя вона спиралася 
на релігійні переконання багатьох народів. 
У Старому Завіті сказано: «На все свій час, і 
час всілякій справі під небом… час вбивати, 
і час лікувати; час руйнувати і час будувати; 
час для війни і час миру» (Еклезіаст 3,1-8). 
Вочевидь, такі війни вважалися справедли-
вими й необхідними.

У Новому Завіті питанням насильства 
приділено окрему увагу. З одного боку 
Новий Завіт не проповідує своїм послідов-
никам нічого войовничого, навпаки, хрис-
тиян закликають до терпіння, смирення 
та самозречення. «Не протився злому»,  – 

говорить Ісус Христос. – «Але хто вдарить 
тебе в праву щоку твою, поверни до нього 
і іншу…»(Мф. 5,39). Однак тут мова йде 
про відносно легкі форми насильства, яким 
не слід чинити спротив. Ці слова не забо-
роняють людині чинити опір злочинцю, 
який погрожує вбивством. Христос Спаси-
тель повелів апостолу Петру заховати свого 
меча: «Поверни меч твій в його місце, бо 
всі, хто взяв меча, від меча і загинуть» (Мф. 
26,52). Вочевидь, ці слова означають суворе 
застереження кожному, хто піднімає меч на 
іншого.

Християнське віровчення не засуджує, 
безумовно, війну як одну з форм життя 
людини. Немає ніякої заборони христия-
нину використовувати меч у земному житті. 
На прощальній Вечері Христос говорить: 
«Тепер хто має мішок, нехай бере його, 
також і суму: а у кого немає, продай свій 
одяг і купи меча. Вони сказали: Господи! 
Ось тут два меча. Він їм сказав: виста-
чить» (Лк. 22, 36-38). І з цих та інших слів  
Спасителя витікає ставлення християнства 
до війни та військової служби – не заохочу-
ючи своїх послідовників до війни, христи-
янство прямо й безумовно її не забороняє.

Більш того, Христос і апостоли підтвер-
джують визнання Старим Завітом війни в 
деяких випадках явищем невідворотним і 
законним. Таким чином, не можна вважати 
війну вкрай неприпустимою, посилаючись 
на заповідь «Не вбивай», таке тлумачення 
буде входити в протиріччя Святому Письму. 
Бог дав Мойсею не лише заповідь «Не вби-
вай», Він дав йому також і настанови про 
те, як вести війну, щоб перемогти ворогів. 
(Див. Вих. 21;22). 

Згідно з християнським віровченням, 
християнин, захищаючи одних, вимушений 

воювати з іншими – в ім’я захисту правди і 
добра, захисту ближніх він може порушити 
мир. Однак і такі війни, навіть з ідеальних 
міркувань, християнство вважає нещастям 
та бідою. При цьому гріх за людські страж-
дання покладається, передусім, на тих, хто 
розв’язує війну, – на честолюбних політи-
ків, невдалих дипломатів, олігархів, які її 
жадають, а не на воїнів, котрі жертвують 
на полях битви власним життям за чужі 
помилки та злочини. За церковним вченням, 
звершують подвиг жертовної любові заради 
захисту Батьківщини, а не вбивство.

У християнській парадигмі вбивство є 
найвищим актом ненависті і зло, яке виникає 
при цьому, полягає не в самій дії, наслідком 
якої є позбавлення людини життя, а у внут-
рішній моральній причині цього діяння – у 
злій волі суб’єкта, ненависті, яка затьмарює 
очі. А на війні, згідно зі Святим Письмом, 
вбивство ворогів не є метою війни, це невід-
воротні наслідки. Якщо мету війни можна 
досягти без кровопролиття, то його не слід 
використовувати. Також і неприятеля, який 
склав зброю, не слід вбивати. Сутність 

християнства полягає в дієвій і жертовній 
любові до Бога і ближнього: «Немає більше 
тої любові, якщо хтось покладе душу свою 
за друзів своїх» (Ів. 15,13). Саме ці слова 
зі Святого Письма, в яких є  зміст самозре-
чення, лягли в основу солдатського правила: 
«Не думай про себе, думай про товаришів: 
товариші самі про тебе піклуватимуться. 
Сам загинь, а товариша виручай». Таким 
чином, в Євангелії немає докори військо-
вому покликанню. Інакше обов’язково було 
б засудження військової справи, якби вона 
мала протиріччя моральній гідності хрис-
тиянина. З часів християнізації війська  
(V століття) подвиг воїна приймав духовний 
вимір. 

Згідно з церковним вченням, військове 
звання є праведним і заснованим Богом. 
Святе Письмо повідомляє, що римський 
сотник Корнилій серед інших язични-
ків отримав дар Духа Святого, і військове 
звання йому не зашкодило. Він став пер-
шим язичником, який удостоївся вступу у 
християнську громаду і апостол Петро при 
цьому не заборонив йому залишатися вій-
ськовослужбовцем. (Діяння, 10 розділ).

Православна Церква завжди благо-
словляла воїнів на військову службу як у 

мирний, так і в воєнний час. Церковне бла-
гословення завжди підбадьорювало бій-
ців, священик благословляв воїна, якого 
проводжали на військову службу батьки, 
дружина, діти й родичі. Сама назва «хрис-
толюбиве», яку дала Православна Церква 
воїнству, пояснювала сенс його служіння 
– це свідчення християнського виховання. 
Так морально виховувався побожний 
народ. 

І сьогодні для тих, хто хоче зберегти 
свою індивідуальність, своє людське 

обличчя, не перетворитися в некеровану 
істоту, перебуваючи під дією посттравма-
тичного синдрому, – заклик один: відновити 
зв’язок з Богом через Церкву, яка допоможе 
розпочати або відновити християнське 
життя, що є запобіжником і охоронцем твоєї 
душі. Церква засвідчує: військова служба 
сама по собі не перешкоджає спасінню, а 
заважають образи, наклепи, грабіж і при-
тиснення слабих. 

Озброєній людині складніше боротися 
з моральними вадами.  За церковним вчен-
ням, існує почуття, яке також має назву 
«страх Божий», що не протидіє військовій 
доблесті, а навіть, сприяє: це страх Господ-
ній, який є «початком мудрості» (Притчі 
1,7). Страх Господній – це світле почуття, 
поєднання любові серця, глибокого благо-
говіння перед Господом та синівської волі 
покірності. Утвердившись у почутті страху 
Божого, воїн здатний нічого не боятися – ані 
праці, ані небезпеки, ані страждань, навіть 
самої смерті на полі бою. 

Ніщо не в змозі надати стільки мужності 
віруючому воїну, як свідомість того, що на 
втрату життя його благословляє Сам Бог. І 
що геройською смертю він може спокуту-
вати всі гріхи свого життя.                            n

Напуття призовнику

Якщо мету війни можна досягти без кровопролиття, 
то його не слід використовувати. Також і неприятеля, 
який склав зброю, не слід вбивати. 

Християнське віровчення не засуджує, безумовно, війну 
як одну з форм життя людини. Немає ніякої заборони 
християнину використовувати меч у земному житті.
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Управління кадрового забезпечення 

АДПСУ

Керівництво Департаменту персоналу 
Адміністрації Держприкордонслужби 
України та колеги вітають начальника 
сектору організаційно-планової роботи  
полковника Юрія ШИДЛЮХА з Днем 
народження!

Ваша працездатність і наполегливість 
завжди були й залишаються запорукою 
досягнення мети та виконання поставле-
них завдань. Бажаємо Вам богатирського 
здоров’я, родинного благополуччя, військо-
вої удачі, сили, наснаги та здійснення усіх 
задумів! Нехай життя приносить тільки 
радість!

Персонал Чернігівського прикордонного 
загону щиро та сердечно вітає з Днем наро-
дження начальника прикордонного загону 
полковника Дмитра ЛІЩИНСЬКОГО та 
майора Володимира МОРОЗОВА і бажає 
їм всього найкращого! 

Хай дороги стеляться крилато,
Будуть чисті й рівні, як струна,
А добро не оминає хату,
Як не обминає цвіт весна.
Хай здоров’я, радість і достаток
Сиплються немов вишневий цвіт.
Хай малює доля з буднів свято
І Господь дарує Вам багато літ!

Ярослава МЕЛЬНИК

Відеокліп, знятий на цю пісню, – крик 
людської душі, яка співпереживає. Співачка 
прагне достукатися до серця кожного гля-
дача, спонукає задуматися над простими 
істинами, пов’язаними з життям, коханням, 
відданістю своїй справі та любов’ю до рід-
ної землі. Безумовно,  саме такою має бути 
на сучасному етапі життя України творчість 
та мистецтво, які не мають права просто від-
мовчуватися або обходити стороною нелегкі 
життєві теми.

Творчий процес і сама робота над кліпом 
розпочалися минулого року. Реалізувати задум 
взявся один із кращих режисерів України – 
Тарас Химич. Саме завдяки нестандартному 
режисерському підходу й задуму відеокліп 
захоплює своєю динамікою та правдивістю. 
Робота насичена людськими емоціями, патріо-
тизмом і героїзмом наших воїнів.

Цікавим є той факт, що у роботі над 
створенням кліпу взяли участь ті, хто бачив  
справжнє пекло руйнівної гібридної війни на 
сході України. Серед них були і прикордон-
ники Західного регіонального управління, 
учасники АТО. Крім охоронців кордону у 
зйомках були задіяні також бійці батальйону 
«Айдар» та МВС України. На знімальному 
майданчику було створено атмосферу повного 
взаєморозуміння та поваги, щоб кожен із вій-
ськових відчув моральну підтримку.

Загалом це історія про кожного укра-
їнського героя та патріота, про кожного, 
хто протягом останніх двох років робить 
нелегку роботу так, що ми спимо спокійно 
і маємо «світле» небо.                                    n

На знімку: кадр з відеокліпу.

У серці кожного з нас
Українська співачка 

Андріана представила на 
суд шанувальників свою 
нову роботу – пісню «В 
нашому серці». Виконавиця 
звернулася до непростої та 
болючої теми, пов’язаної з 
військовими діями на сході 
країни.

Олександр ШАПОШНИК 

Поряд із цивільними авторами, компо-
зиторами та виконавцями виступили й вар-
тові рубежу.  Краматорський прикордонний 
загін представив майор Анатолій Черенков з 
авторською піснею «Україно моя». Він став 
одним з одинадцяти виконавців, які пройшли 
прослуховування попереднього відбору та 
виступали в фіналі перед мешканцями міста. 

Анатолій Черенков, як виявилося, має 
досить багато талантів. Він особисто вико-
нав авторську пісню «Україна моя» під 
фортепіано та прикордонну «Моя граница» 
під гітару. Офіцер акомпанував сам на обох 
музичних інструментах. За результатами 
оцінювання журі майор Черенков став лау-
реатом, отримавши диплом за 2 місце та 
приз від спонсорів фестивалю. В особистій 
розмові Анатолій відверто розповів, чому 

він погодився виступити: «Не є секретом, 
що ставлення місцевих мешканців до вій-
ськових у зоні проведення АТО не завжди 
однозначне. Якщо моя творчість змінить 
відношення до тих, хто носить форму хоча 
б у декількох людей, які були присутні, – це 
вже добре. Тут треба боротися передусім за 
душі людей, дорослих і дітей, щоб ми були 
єдиними в усьому і не допустити повторення 
ворожих інформаційних провокацій. Адже 
всім відомо, що мистецтво, зазвичай, не має 
рамок, кордонів і обмежень…».                   n

Пісня єднає
У  Краматорську на 

Донеччині відбувся уже в 
дев’ятий  щорічний конкурс 
авторської пісні, присвячений 
Володимиру Висоцькому. 

друге дихання

Юрій ЗАНОЗ

Реанімація вишу стала можливою 
завдяки наказу Міністерства освіти і науки 
України «Про організацію навчального про-
цесу у Таврійському національному універ-
ситеті імені В.І. Вернадського», підписа-
ному 31 грудня 2015 року в Києві. 

Як самостійна одиниця, виш ліквідовано 
російською окупаційною владою Криму і 
об’єднано в Кримський федеральний уні-

верситет на загальних засадах. Рішення, без-
умовно, політичне, адже цей навчальний 
заклад почав писати власну історію з 1918 
року і вважався одним із найсильніших за 
часів СРСР. Серед його випускників чимало 
видатних особистостей, серед яких варто 
виділити Ігоря Курчатова, засновника ядерної 
фізики та «батька» радянської ядерної зброї. 

На сьогодні, як наголосив ректорат 
закладу, розпочався процес прийому доку-
ментів від абітурієнтів усіх форм навчання 
(денна, заочна, дистанційна), яке здійсню-
ватиметься на бюджетній і комерційній 
основі. Крім того, здобуття освіти передба-
чає широку програму стажувань й обмінів із 
зарубіжними та вітчизняними навчальними 
закладами.

Навчальний процес проходитиме укра-
їнською, російською, кримськотатарською 
та англійською мовами. Студентам також 
буде надано можливість інтенсивного  
підвищення знання мов.                                n

Таврійський університет: 
життя продовжується

У Києві з 1 лютого 
відновлює свою роботу 
Таврійський національний 
університет імені  
В.І. Вернадського. Він  уже 
почав формувати свій 
студентський і кадровий склад.


