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Усе вирішують секунди

Державний кордон України перетнуло 

1,498 млн. осіб

та 381 тис. транспортних засобів

Затримана за незаконне перетинання 

кордону 641 особа,

зокрема, 60 незаконних мігрантів

Вилучено 14 одиниць зброї, 

45 боєприпасів 

та 10 г наркотичних речовин

7Затримано товарів і вантажів, 

7що незаконно переміщувалися через 

7державний кордон, на 1,487 млн. грн.

кордон за тиждень
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Іван КАЧУР,
ôото Валерія ОЛІЙНИКА

На турнірі свої бойові навички 
відточували кращі стрільці з розві-
дорганів, правоохоронних структур 
та військових формувань України 
– звідусіль, де тільки задіяний спец-
наз. У ході змагань спецпризначенців 
навмисно поставили в умови, макси-
мально наближені до бойових – вони 
постійно змінювали позиції, вико-
нували екстрену перезарядку, зміну 
зброї з «довгого» ствола на «корот-
кий» і навпаки, долали перешкоди. 

Діяли як індивідуально, так і в 
складі вогневої групи. При цьому 
контролювалася кількість витраче-
них набоїв. Усі завдання виконува-
лися у повному спорядженні, а за 
втрату екіпіровки під час виконання 
вправ нараховувалися штрафні 
секунди. 

Час – ключовий показник поряд 
із влучністю, адже в реальному бою 
супротивник не чекатиме, поки його 
гарантовано візьмуть на приціл.

Днями на навчальному 
полігоні СБУ під Києвом 
пройшов перший відкритий 
турнір з тактичної 
стрільби підрозділів 
спеціального призначення 
пам’яті Героя України 
Руслана Лужевського. В 
майстерності володіння 
стрілецькою зброєю у 
складі близько двадцяти 
команд змагалися найкращі 
спецпризначенці країни. 
Держприкордонслужбу 
представляли офіцери 
окремого відділу для 
виконання спеціальних 
завдань. 

28 червня – День Конституції України

Дорожня карта злагоди
Кожен підданий  держави має звіряти свої дії з 
духом і буквою закону. Відповідно до закону оцінює 
вчинки людей суд. Закон – великий і сильний. 
Проте існує головний установчий документ, якому 
беззаперечно має відповідати кожен закон. Це –  
Конституція України. 6

стор.
7

стор.

вибір

Коли під рясою погони
Отець Віталій Рибчич – не звичайний православний священик  
Київського Патріархату. Він – бойовий капелан із зони, де 
проводиться АТО. А це велика різниця. Людину з фронту 
розпізнати у ньому неважко. Перед тим, як говорити, перевіряє у 
співрозмовника документи. І про те, що відбувається навколо, не 
розповідає, як і про зміст чужої сповіді.
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коротко 
про головне

пріоритети

Загрози корупції 
не менші від 
агресії 

Президент України Петро 
Порошенко провів нараду з 
керівниками силових відомств 
щодо невідкладних заходів 
для підвищення ефективності 
боротьби з корупцією, контр-
абандою та зловживаннями на 
митниці. У заході взяв участь 
Голова Держприкордонслужби  
Віктор Назаренко. «Загрози, які 
сьогодні несе корупція для існу-
вання України, ніяк не менші, 
ніж загроза від російської агресії 
на Донбасі і російської анексії 
Криму», – зазначив Глава дер-
жави. Президент підкреслив, 
що до початку повномасштаб-
ної роботи Національного анти-
корупційного бюро зусилля у 
цьому напрямку мають скон-
центрувати усі силові відомства. 
Він також наголосив на важли-
вості боротьби з корупцією у 
вищих ешелонах влади. «Мають 
бути ефективні дії, які дозволять 
нам боротися зі злочинністю», – 
підсумував Петро Порошенко.

Василь ДРОЗДОВ

Сімнадцять 
мільярдів 
на оборону

Загальний запит всіх 
силових відомств на додат-
кове фінансування складає 17 
мільярдів гривень. Про це пові-
домив Глава Уряду Арсеній Яце-
нюк на засіданні Кабінету Міні-
стрів України. Він звернувся до 
Міністра фінансів з проханням 
створити робочу групу з пред-
ставників міністерств і Верхо-
вної Ради, щоб знайти  додаткові 
джерела доходів або зменшити 
витрати за іншими статтями 
і профінансувати українську 
армію. «Я хочу, щоб ми так само 
прозоро разом із членами Пар-
ламенту провели цю дискусію 
публічно. Щоб показати, де у 
нас є дохідна частина, які у нас 
додаткові видатки. В першу 
чергу Україна повинна профі-
нансувати національну безпеку 
і оборону», –  наголосив Арсе-
ній Яценюк.

Олена ТАЩИЛІНА

Уряд гарантує 
індексацію 

Індексація заробітних плат 
і пенсій буде проведена, як 
тільки економіка країни дасть 
необхідний для цього ресурс, 
запевняє Міністр соціальної 
політики України Павло Роз-
енко. «На сьогодні у нас є два 
пріоритети – посилення обо-
роноздатності країни і під-
вищення зарплат і пенсій. 
Тому всі додаткові ресурси 
будуть спрямовуватися на ці 
напрямки»,  –  наголосив він. 
Водночас міністр підкреслив, 
що Уряд гарантує підвищення 
з 1 грудня мінімального розміру 
зарплат і пенсій, а також про-
житкового мінімуму. 

Юрій ЗАНОЗ

Ольга МЕЛЬНИК

Народні депутати ухвалили Закон «Про 
внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо особливостей оподаткування 
та стягнення військового збору з грошо-
вого забезпечення військовослужбовців та 
інших осіб, які беруть безпосередню участь 
в антитерористичній операції». Законо-
давчим актом передбачено звільнення від 
1,5-відсоткового оподаткування військо-
вослужбовців та працівників Збройних Сил 
України, Національної гвардії, Служби 
безпеки, Служби зовнішньої розвідки, 
Державної прикордонної служби, інших 
військових формувань, які беруть безпосе-
редню участь в антитерористичній опера-
ції, на період її проведення. 

Парламент також прийняв за основу 
законопроект про внесення змін до 
Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги». Документ передбачає призна-

чення на період проведення антитерорис-
тичної операції учасникам АТО та членам 
їхніх сімей низки субсидій. Як зазначається 
у пояснювальній записці до законопроекту, 

на сьогодні матеріальне забезпечення учас-
ників АТО «у більшій мірі не відповідає їх 
неоціненному внеску щодо захисту дер-
жави». Його автори пропонують доповнити 
статтю 32 Закону України «Про житлово-
комунальні послуги» частиною, яка перед-
бачає на період проведення АТО надання 
субсидій на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, твер-
дого та рідкого пічного побутового палива 
учасникам антитерористичної операції та 
членам їхніх сімей без урахування матері-
ального, грошового та інших видів забез-
печення в обсязі, що відповідає умовам вій-
ськової служби. 

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення зміни до пункту 6 постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 листопада 
2007 р.» також покликана посилити мотива-
цію бійців. Зазначеним актом встановлено 
нову грошову виплату для мобілізованих 
військовослужбовців, які виявили бажання 
продовжити військову службу за контр-
актом. Така одноразова грошова допомога 
встановлюється залежно від категорії осо-
бового складу: особам рядового складу буде 
виплачуватися вісім мінімальних заробітних 
плат (9 744 гривні), сержантам і старшинам 
– дев’ять (10 962 гривні), офіцерам – десять 
(12 180 гривень).                                                   n

Ольга МІРОШНИЧЕНКО 

ЯК ЗДІЙСНЮВАТИМЕТЬСЯ 
ПРИЗОВ

Планується, що мобілізуватимуть як  
військовозобов’язаних, які мають досвід 
служби, так і тих, хто раніше не служив, у 
рівних пропорціях. Усі вони пройдуть під-
готовку за фахом і лише після цього будуть 
направлені до військових частин, звідки 
після бойового злагодження вирушать до 
зони АТО. Загалом під шосту хвилю за віком 
можуть потрапити військовозобов’язані 
чоловіки віком від 20-ти до 60-ти років та 
жінки – від 25-ти до 50-ти. Як зазначають у 
Генштабі, жінок мобілізуватимуть за потре-
бою у певних спеціальностях.

КОГО НАЙБІЛЬШЕ 
ПОТРЕБУЄ ВІЙСЬКО 

Як повідомили  у Генштабі, найбільше 
потрібні спеціалісти для комплектування 
високомобільних десантних військ, роз-
відки, механізованих та танкових підроз-
ділів, а також ремонтники, водії, військові 
інженери. 

ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБА 
ЧЕКАЄ НА ДОБРОВОЛЬЦІВ

Прикордонне відомство знову робить 
ставку на добровольців. При цьому пере-

вага надаватиметься тим, хто раніше слу-
жив на кордоні, у Збройних силах, Нац-
гвардії та правоохоронних органах, розпо-
віли в Адміністрації ДПСУ. Найбільшим 
попитом наразі користуються кінологи, 
фахівці морських професій, артилеристи, 
сапери та водії. Усі мобілізовані пройдуть 
підготовку у навчальних центрах Служби 
та в органах охорони держкордону. Тим, 
хто виявить бажання поповнити лави 
«зелених кашкетів», потрібно зверну-
тися до військових комісаріатів за місцем 
обліку, а в разі виникнення проблем з роз-
поділом – зателефонувати на пряму лінію 
Адміністрації Служби (+38044)-527-63-63) 
або безпосередньо у мобілізаційний відділ 
(+38044)-527-64-75).

УХИЛЬНИКІВ ВИЯВЛЯТИМУТЬ 
ЗА ДОПОМОГОЮ РЕЄСТРУ

Під час проведення нинішньої мобіліза-
ції враховано досвід попередніх черг. Наразі 
у Генштабі ЗСУ створюють електронний 
державний реєстр військовозобов’язаних 
та призовників. Для цього будуть вико-
ристані дані фіскальної, міграційної, при-
кордонної служб, а також база виборців 
України. Це дасть можливість реально оці-
нити обсяги мобілізаційних ресурсів кра-
їни і на 90 відсотків виключити можливість 
ухилення від служби. Одночасно триває 
робота з посилення відповідальності для 
ухильників.

ПОВІСТКА – 
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ПРИЗОВ

Повістка вручається передусім для уточ-
нення облікових даних, перевірки наяв-
ності у громадянина права на відстрочку, 
можливості його використання відповідно 
до військової або цивільної спеціальності. 
Лише після цього можливе проходження 
військово-лікарської комісії. За її резуль-
татами приймається рішення призивати 
військовозобов’язаного на службу чи ні. 
З’явившись до військкомату, необхідно 
повідомити про обставини, які дають право 
на відстрочку, і надати відповідні доку-
менти. У кожному військкоматі чергують 
представники МВС та прокуратури, до яких 
можна звертатись, якщо є підстави вважати 
дії працівників РВК неправомірними.

ХТО МАЄ ПРАВО 
НА ВІДСТРОЧКУ

Визначальним фактором щодо при-
йняття рішення про мобілізацію є стан 
здоров’я. Крім цього, відповідно до зако-
нодавства, мобілізації не підлягають грома-
дяни, які утримують непрацездатних роди-
чів, ті, у кого вагітна дружина, діти-інваліди 
або щонайменше дві дитини. Право на 
відстрочку також мають докторанти, аспі-
ранти, студенти денної форми навчання, 
особи, які отримали «бронь» на підпри-
ємстві, педагоги й медики, що працюють у 
селі, а також священики.                                   n

Мобілізація: хвиля шоста
З 19 червня 2015 року згідно з 
Указом Президента України 
розпочалася шоста черга 
мобілізації . Як передбачено 
законодавством, вона 
триватиме 60 днів. У 
Генштабі ЗСУ запевняють: 
принципових відмінностей 
від попередньої хвилі не 
буде. Її головне завдання 
– забезпечення повної 
ротації військовослужбовців 
третьої черги та підтримка 
високого рівня бойової 
готовності. 

законодавство 

Влада посилить мотивацію учасників АТО
Верховна Рада України звільнила учасників АТО від воєнного 
збору та пропонує надати їм житлові субсидії. Кабінет 
Міністрів, у свою чергу,  планує одноразову грошову допомогу 
для мобілізованих, які вирішили підписати контракт.
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гарячі будні

П У Л Ь С  К О Р Д О Н У

чемпіонат

випуск

Горе-розвідники 
попалися

Нещодавно на околиці 
Березового на Донеччині 
прикордонники затри-
мали ворожу диверсійно-
розвідувальну групу, що вела 
спостереження за позиці-
ями українських військо-
вих.  Бойовиків так званої 
«ДНР» виявили в лісопо-
садці та взяли в полон при-
кордонні розвідники. Згодом 
встановили, що троє з них є 
нашими співвітчизниками, а 
один – громадянином Росії. 
За словами затриманих, всі 
вони належать до так званих  
збройних сил «ДНР». А їхнім 
завданням був збір даних про 
позиції українських військо-
вих. Під час своєї операції 
члени ДРГ використовували 
оптичні прилади. Також у 
двох затриманих знайшли 
військові квитки невизнаної 
республіки, згідно з якими 
бойовики обіймали посади 
розвідника-снайпера та стар-
шого навідника.

Ігор ПЛЕТЕНЬ

«Насіяла 
конопель…»

У результаті успішної опе-
рації із запобігання розпо-
всюдженню наркотиків ізма-
їльські прикордонники та 
співробітники міліцї виявили 
поле  площею два гектари, 
засаджене коноплею. Посіви 
вирощували на острові Кис-
лицький, що знаходиться в 
межах Ізмаїльського та Кілій-
ського районів. Примітно, 
що зловмисники намагалися 
приховати свої насадження 
грядками культурних рослин. 
Поливали поле за допомогою 
електронасоса. Усі конопляні 
кущі знищили. Наразі вста-
новлюються особи «агро-
промисловців», котрі куль-
тивували заборонене зілля 
на такій чималій площі. За 
даним фактом відкрито кри-
мінальне провадження.  

Ігор ПЕРЕГНЯК

«Замінований» 
потяг

Оглядаючи вантажний 
поїзд на контрольному посту 
«Кривий Торець», донецькі 
прикордонники виявили в 
ньому дві протитанкові міни.  
Боєприпаси були ретельно 
сховані у технічній порож-
нині колісної пари. Як тільки 
правоохоронці знайшли міни, 
вагон одразу ж було відче-
плено від основного складу 
потягу. Про даний факт при-
кордонники негайно повідо-
мили співробітників МВС, 
СБУ та  ДСНС. Небезпечну 
знахідку вилучили фахівці 
експертної групи служби над-
звичайних ситуацій. Обсте-
ження підтвердило, що вияв-
лені предемети – дійсно про-
титанкові міни ТМ-62М без 
детонаторів.

Людмила ТКАЧЕНКО

Володимир ЗАХАРЧУК

Цьогоріч зі стін прикордонної альма-
матер у самостійне життя вирушив 201 
вчорашній студент. Серед них 117 бакалав-
рів, 84 спеціалісти й магістри. Прізвища 
шести кращих випускників викарбувано 
на Дошці пошани закладу. Тридцять п’ять 
молодих фахівців отримали дипломи із від-
знакою.

Нагадаємо, що з 2010 року Нацакадемія 
прикордонного відомства розпочала підго-
товку цивільної молоді на основі контракту 
за денною та заочною формами навчання. 
Наразі заклад надає вищу освіту за освіт-
німи рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і 
«магістр». Протягом чотирьох років май-
бутні фахівці мають можливість освоїти такі 
спеціальності: «Правоохоронна діяльність», 
«Правознавство», «Переклад», «Філоло-
гія», «Автомобільний транспорт», а також  
«Автомобілі та автомобільне господарство».

Минулоріч Академія видала дипломи 
144 випускникам. Наразі ж у стінах закладу 
здобувають освіту майже  чотириста студен-
тів 1–3 курсів.

Варто зазначити, що більшість ново-
спечених бакалаврів виявили бажання про-
довжити навчання в Академії та отримати 

дипломи спеціаліста й магістра. Сімнадця-
теро хочуть залишитися у прикордонному 
виші, аби згодом стати лейтенантами.

Під час урочистостей з нагоди випуску 
із напутнім словом виступив ректор 
закладу Олег Шинкарук: «Шановні випус-
кники! Ми пишаємося вами і тим, що ви 
проявили наполегливість, цілеспрямова-
ність, здібності й талант, повністю вико-
нали складні академічні програми, змогли 
стати справжніми фахівцями. Віримо, 
що нам вдалося підготувати вас до само-
стійного професійного життя у складному 

сьогоденні, допомогти знайти чіткі світо-
глядні орієнтири, здобути якості, необ-
хідні для того, щоб бути прогресивними й 
затребуваними у тих сферах життя, які ви 
для себе обрали».

Другий випуск навчального закладу 
припав на гіркий і трагічний період історії 
незалежної України. Тож не забули присутні 
схилити голову перед героями, які віддали 
своє життя задля майбутнього народу Укра-
їни. Хвилиною мовчання було вшановано 
всіх прикордонників, що загинули, захища-
ючи Вітчизну.                                                       n

Катерина СОРОКОПУД 

Організатором змагань став спортив-
ний комітет Держприкордонслужби на 
чолі з його керівником Миколою Подоля-
ком. Участь у чемпіонаті взяли представ-
ники усіх регіональних управлінь Служби, 
а також Національної академії ім. Б. Хмель-
ницького, Навчального центру ім. генерал-
майора Ігоря Момота, ОКПП «Київ», 
Головного центру зв’язку, автоматизації та 
захисту інформації.

Розпочалося вогневе протистояння 
стрільбою з табельної зброї. 120 спортсменів 
виконували три вправи з автомата Калаш-
никова. За результатами змагання серед 
органів прикордонного відомства у команд-
ному підсумку на перше місце вийшла 
Нацакадемія Держприкордонслужби, на 

друге і третє відповідно – Західне та Східне 
регіональні управління. 

З вогневої підготовки кращі резуль-
тати продемонстрували мукачівські та чоп-
ські правоохоронці, третє місце дісталося 
Навчальному центру відомства.

А ось у виконанні вправ з автомата 
Калашникова особисто відзначились Ігор 
Томків, Віктор Кобернюк, Андрій Ваку-
ленко, Віктор Коловоротний, Микола Булах 
та Вадим Скиба.

В дуельному поєдинку перше і друге 
місця посіли відповідно Чопський і Мука-
чівський загони, третє закріпилося за  Кіно-
логічним навчальним центром. 

Протягом двох наступних днів 
близько 80 правоохоронців змагалися 
у службовому двоборстві. Розділені на 
вікові групи учасники чемпіонату долали 
дистанцію 3 000 метрів і демонстрували 
влучність  стрільби  з пістолета Макарова 

після подолання першого та другого кіло-
метрів дистанції. 

У загальнокомандному заліку серед 
команд групи «Б» місця розподілились 
наступним чином: перше вибороли чер-
нігівчани, друге – команда НЦ відомства, 
третіми стали сумські прикордонники. 
Серед команд групи «В» перемогу свят-
кувала команда ОКПП «Київ», за нею – 
спортсмени Кінологічного навчального 
центру, замкнули трійку лідерів бердян-
ські правоохоронці. У загальнокоманд-
ному заліку серед команд групи «А» при-
зові місця судді визначили так: перше – 
Західне, друге – Східне і третє – Північне 
регіональні управління. 

Чемпіонами на вогневому рубежі у віко-
вих групах стали військовослужбовці Олек-
сандр Бжестовський, Владислав Газець-
кий, Олександр Марчук, Андрій Мельник, 
Артем Остахов, Віталій Волошин, Максим 
Мительницький, Роман Молодика, Леонід 
Рибак, Олександр Власюк, Андрій Горпи-
нич та Дмитро Нестеров. 

Завершилися чемпіонати Служби вру-
ченням його переможцям кубків та медалей, 
а також заохочувальних призів.                         n

Перемогла професійність
Хлібом-сіллю зустрічали у Навчальному центрі ДПСУ на Черкащині 
учасників третього чемпіонату відомства зі стрільби з табельної 
зброї, присвяченого пам’яті генерал-майора Ігоря Момота, та 
четвертого – із службового  двоборства. 

Виш – військовий, фах – цивільний
У Національній академії 
Держприкордонслужби відбувся  
другий випуск студентів.
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Усе вирішують секунди
Закінчення.

Початок на 1-й стор.

Писк таймера. Двері автомобіля від-
чиняються, один за одним лунають три 
постріли. Специфічний дзвін метале-
вої мішені говорить про те, що куля влу-
чила, і не чекаючи, поки ціль впаде, стрі-
лець вже наводить пістолет на наступну. 
Коротка перебіжка, знову постріл, зміна 
сектору обстрілу – три постріли підряд. 
Так за умовами вправи вражаються папе-
рові цілі. Навіть збоку видно три дірки в 
«голові» мішені за два-три сантиметри одна 
від одної. Тактична перезарядка на бігу – 
наступне укриття, знову постріли. Таймер. 
24 секунди. 12 пострілів і жодного зайвого. 
Але досконалості  немає меж. Теорія, прак-
тика. Тренування, тренування і ще раз тре-
нування…

Під час турніру неможливо передба-
чити усього. Цивільні «роззяви» (спеці-
альні мішені-манекени) стояли у найбільш 
незручних місцях, тож стріляючи в «теро-

ристів», необхідно було розраховувати тра-
єкторію польоту кулі після враження осно-
вної цілі. Бойовий досвід наших офіцерів 
не підвів. Після виникнення затримки 
стрільби автомата, спецпризначенець з 
нашої команди  не розгубився і, щоб не 
витрачати зайвого часу, вразив двадцяти-
сантиметрову мішень на відстані сорока 
метрів з пістолета. Інший військовослуж-
бовець, який не користувався «оптикою», 
після враження ближніх мішеней зрозумів, 
що прицільна планка заклинила на сто-
метровій позначці. Від потрапляння піску у 
механізми зброї при постійній зміні пози-
цій та інтенсивній стрільбі ніхто не застра-
хований. Проте офіцер розрахував переви-
щення траєкторії, вірно зробив поправку і 
достатньо швидко вразив малі цілі, розне-
сені в глибину на дистанціях до 300 метрів. 
Хлопці, перестрибуючи стіни та долаючи 
інші перешкоди зі зведеною зброєю, не 
порушили заходів безпеки, не втратили 
жодного елемента спорядження. Проблеми 
усували без зайвого хвилювання, спокійно, 

Співробітник управління «А» 
Служби безпеки України майор 
Руслан Лужевський, чиїм ім’ям  
названо  турнір, не боявся бути 
там, де небезпечно. Він неодноразово 
брав участь у складних операціях 
спецслужби, захищав свідків судо-
вих процесів, охороняв українських 
дипломатів в Іраку. За словами колег, 
офіцер завжди підходив до справи з 
винятковою принциповістю та відпо-
відальністю. Незважаючи на щільний 
робочий графік, у нього знаходився 
час і для тренувань. У результаті – 
став чемпіоном України з практичної 
стрільби, переможцем першості СНД 
з рукопашного бою, інструктором з 
повітряно-десантної підготовки.

Коли в Україну прийшла війна, 
спецпризначенця запросили бути суд-
дею на чемпіонаті світу з практичної 
стрільби. Він  відмовився і одним з 
перших вирушив на передову. В екс-
тремальних умовах Руслан завжди 
діяв сміливо та рішуче, не боявся 
брати на себе відповідальність. 
Так було і того фатального дня – 5 
травня 2014 року… 

У населеному пункті Семенівна 
на Донеччині підрозділ потрапив у 
засідку. Серед бійців моторизованої 
групи були молоді необстріляні стро-
ковики. Майору Лужевському вдалося 
організувати оборону бронетехніки, 
проте сам він біля бронетранспор-
терів не залишився. Витягнувши на 
плечах у безпечне місце пораненого 
солдата, повернувся в пекло бою. 
Кривава сутичка тривала більше 
двох годин. Отримавши численні 
поранення, продовжував прикривати 
товаришів прицільним вогнем. До 
останнього подиху….

Завдяки подвигу Руслана Лужев-
ського та його бойових товаришів 
молоді військовослужбовці змогли вці-
літи після свого першого нерівного бою.

Сьогодні іменем героя названо 
центральну вулицу його рідної Воло-
шівки, що у Баришівському районі на 
Київщині. Там за ініціативою молоді 
встановлено гранітний знак та 
меморіальну дошку. Викарбуваний на 
ній напис починається словами: «Твоє 
життя – приклад для нас...».

Найкраще вшанування пам’яті 
героя – продовження його справи. 
Адже Лужевський – один з ініціаторів 
та організаторів даного турніру. Він 
постійно працював над  максимальним 
наближенням до бойових умов змагань, 
намагаючись врахувати набутий під 
час служби досвід. 
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Усе вирішують секунди
методично, холоднокровно і достатньо 
швидко. Саме так, як повинен діяти у бойо-
вих умовах спецназ.

Учасники змагань – це насамперед 
бойові побратими, які неодноразово при-
кривали одне одного під час виконання 
смертельно небезпечних бойових завдань. 
Тому атмосфера тут особлива. Дух супер-
ництва швидше на другому місці, найголов-
ніше – обмін досвідом та шліфування май-
стерності. 

У команди прикордонників ще залиша-
лися боєприпаси, тож на другий день зма-
гань, поки більшість суддів була зайнята 
підрахунком результатів, вона не гаяла 
даремно часу і під керівництвом інструкто-
рів Центру спецоперацій провела додаткові 
тренування. 

Майстерність стрільця – це не лише 
талант, а насамперед – результат тривалої 
клопіткої праці: фізичної, розумової, пси-
хологічної. Незважаючи на втому, збите під 
час перебіжок серцебиття та дихання, звуки 
бою, пороховий дим, піт, пісок, подряпини, 

вагу спорядження, необхідно постійно 
контролювали зброю та свій організм, 
забезпечувати «легкість» та не допускати 
паніки, надмірного м’язового напруження 
чи психологічного збудження. Все мусить 
працювати в комплексі, як годинник у дуже 
несприятливих умовах. Скорочення часу 
прицільного пострілу хоча б на мить варте 
місяців, а то й років тренувань, адже в бою 
усе вирішують долі секунди. І друге місце – 
ніяк не призове.

Фізичні навантаження та психологічне 
напруження не проходять даремно навіть 
для дуже добре підготовлених людей. Учас-
ники турніру були надзвичайно втомле-
ними, але результат того вартував. «Специ» 
мали можливість поспілкуватися з рівними, 
обмінятися досвідом, відточити свою май-
стерність. Ми не називаємо переможців та 
будь-яких особистих даних. Тут зібралися 
найкращі. Воїни продовжують виконувати 
найнебезпечніші завдання, тож найвища 
нагорода для них – відчуття гарно виконаної 
роботи.                                                                      n

Керівник окремого відділу для виконання спеціальних завдань 
Держприкордонслужби України Владислав Побережник:

Наша команда вперше в історії відомства взяла участь у таких 
масштабних змаганнях під патронатом Центру спецоперацій СБУ. Вважаю, 
що виступ був вдалим, адже ми набули серйозного досвіду. Виконували чотири  
індивідуальних та одну командну вправу. Завдання виявилися дуже складними. 
Змінювалися зброя, тактика та порядок виконання. У русі, в обмеженому 
просторі.  

Такі заходи важливі, причому не тільки як змагання, а й для подальшого 
вдосконалення навичок під час занять. І не лише для нашого підрозділу, а й для 
всіх військовослужбовців відомства, адже прикордонники беруть участь у 
серйозних операціях на східному рубежі нашої держави. 

Важливий елемент – спорядження. Екіпіровка для кожного 
військовослужбовця має бути підібрана індивідуально. Дуже багато балів 
знімали за те, що втрачалася зброя, боєприпаси, магазини. Це категорично 
забороняється під час ведення бою, оскільки може вплинути на його 
результат.

Під час турніру  нам було приємно зустрітися з колегами інших 
структур, з якими не так давно разом воювали на Донбасі. Адже наша 
команда складалася з учасників АТО. Певний досвід вони вже мають, але 
результати показали, що ми повинні підвищувати свій фаховий рівень, 
краще володіти зброєю. 

Представник організаційного комітету  суддя Ігор Бойко: 
– Сподіваюся, що змагання проводитимуться щорічно. Вони цінні тим, 

що хлопці з різних відомств дивляться одне на одного, запозичують досвід. 
Турнір пройшов у дружній атмосфері. Були командні та індивідуальні вправи. Я 
судив командні, і мені дуже сподобалося, що у бійців залежно від того, у якому 
відомстві вони служать, різна тактика. Кожна з них заслуговувала особливої 
уваги. Матч пройшов без збоїв і затримок. Особливо приємно було бачити 
новачків – представників Прикордонної служби, які також, гадаю, отримали 
гарний досвід та поділилися власним. 

Я переконаний, подібні заходи важливі як у контексті війни, так і бойової 
підготовки, оскільки армія, яка не вчиться воювати, приречена на поразку. 
Це, на жаль, продемонструвала наша історія. Тому не буває хорошої військової 
структури без постійних тренувань. Більшість вправ побудовано з урахуванням 
можливості застосування отриманих навиків в умовах бою. При оцінювані 
враховувалися якість ураження, час, тактика, основи безпеки, вихід з-за 
укриття – речі, яких необхідно навчати. Якщо підрозділ братиме на озброєння 
подібні прийоми, проводитиме свої внутрішні змагання, то вищою буде і 
боєздатність наших військових. 

Зараз у кожної структури свої завдання та особливості. Хтось охороняє 
блокпости, хтось веде бої у полі, хтось проводить зачистки в містах. Але всім 
без винятку необхідно удосконалювати свої знання, підтримувати товаришів і 
постійно тренуватися.

Ми увійшли в цю війну не зовсім підготовленими. Зброя стара, можна 
сказати, навіть старовинна. Зараз весь світ працює в пістолетному 
калібрі 9Х19 мм. Він використовується, підкреслюю, як основний бойовий 
калібр. Сподіваюся, українська армія та інші силовики також перейдуть 
на ці набої і відповідну зброю. Хлопці з бойових підрозділів, як бачите, часто 
використовують пістолети «Глок». Вони надійні, витримують значну кількість 
пострілів, прості в обслуговуванні. Дай Боже, щоб ця практика поширювалася. 
Ростемо потихеньку.
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Для прийняти звичайного 
закону чи внесення до його тексту 
змін достатньо простої більшості 
голосів депутатів. Для Конститу-
ції планка значно вища: потрібна 
воля двох третин членів Парла-
менту, час на роздуми (дві сесії) 
та висновок Конституційного 
Суду на предмет відповідності 
змін нормам Основного Закону в 
цілому. Звісно, це можливо лише 
за умови консенсусу, якого навіть 
у демократичному суспільстві 
досягти вкрай  непросто. 

Текст Конституції України 
має задовольняти основні полі-
тичні сили і, зрештою, більшість 
її громадян. І, звичайно, відпові-
дати задекларованим цінностям. 
Тобто, це суспільна домовле-
ність, якої вкрай важко досягти 
та значно важче переглянути. А 

ще – це запобіжник від випад-
ків, коли політична доцільність, 
емоції або воля окремого мож-
новладця беруть верх над пра-
вом. Адже  ситуативна більшість 
парламентарів може прийняти 
будь-який за змістом закон. Але 
ті, хто із цим незгоден, мають 
гарантований шанс звернутися 
до Конституційного Суду. І якщо 
нормативно-правовий акт не 
відповідає Основному Закону, 
він автоматично скасовується 
судовим рішенням. Отже сенсу 
йти врозріз з конституційними 

нормами немає. До речі, ці самі 
засади мають пряму дію. Будь-
яке їхнє обмеження чи невико-
нання є грубим порушенням. І 
це, між іншим – яскравий показ-
ник рівня правової культури дер-
жави та дотримання офіційно 
обраного курсу. Бо у тій же Кон-
ституції СРСР були прописані 
начебто цілком правильні речі, 
утім реалізовувати їх тодішня 
влада не збиралася. І достатньо 
було вилучити із тексту статтю, 
що проголошувала КПРС керую-
чою та направляючою силою, як 
найбільша держава світу без уся-
кого насильства припинила своє 
існування.

Невідповідність реального 
життя декларованому Осно-
вним Законом можна побачити 
на кожному кроці. Утім слід 
пам’ятати: будь-яке  порушення 
рано чи пізно буде усунуто, а 
винних – неодмінно покарано. 
Скільки для цього знадобиться 

часу – ніхто не знає. Неконсти-
туційність – поганий фундамент, 
на якому нічого стабільного збу-
дувати не можна. Адже колись це 
доведеться скасовувати та при-
водити у відповідність до право-
вих засад. Або змінювати під-
валини державного устрою. Тим 
більше, що справжню картину 
чудово видно ззовні. Поєднані 
спільними демократичними цін-
ностями альянси – Євросоюз та 
НАТО, у складі яких ми бачимо 
своє щасливе майбутнє, свого 
часу доклали величезних зусиль 

заради того, щоб записане у кон-
ституціях їхніх членів реально 
працювало. Тож цілком при-
родно вимагають цього й від тих, 
хто лише прагне приєднання.

 Але чиясь навіть найкраща 
Конституція – рецепт далеко не 
універсальний, і автоматично 

переносити на наш ґрунт навіть 
найуспішніший закордонний 
досвід не варто. Позаяк для кож-
ного народу існує свій унікальний 
шлях. Комусь до вподоби парла-
ментська республіка, комусь – 
сильна президентська держава, а 
ще комусь – стабільна монархія. 
Уніфікованих для всіх країн пра-
вил гри не може бути в принципі. 
Кожна з них має власний мента-
літет, правову культуру та усталені 
традиції. Нехтування ними ні до 
чого не призведе, навіть якщо на 
якомусь етапі укласти політичну 
угоду. Більше того, на кожному 
історичному відрізку для однієї 
нації можливі різні підходи до 
змісту Конституції. Непорушних 
стандартів бути не може. Проте 
якщо йдеться про Конституцію, 
вона має бути продуктом гро-
мадянської згоди. Правила, не 
схвалені абсолютною більшістю, 
працювати не будуть.

Безперечно, встановлення 
політичного балансу накладає на 
посадовців суттєві обмеження. 
І не завжди їм вистачає повно-
важень для швидкого вирішення 
нагальних проблем. Однак якщо 
вийти за межі дозволеного, це 
гарантовано призведе до анар-

хії. Оскільки начебто ефективне 
вирішення одних питань у зруч-
ний, але не передбачений зако-
ном спосіб неодмінно призведе 
до нових порушень. Законодав-
ство навмисно побудоване за 
принципом  цілісного механізму, 
що звіряється з Конституцією. 

Отже єдиною можливістю не 
порушити чітку систему права – 
максимально точно виконувати 
положення вписаних до Осно-
вного Закону статей.

Ситуація, у якій опинилася 
наша країна, вступає у глибин-

ний конфлікт з конституційними 
нормами. Зокрема встановлено: 
«Територія України в межах існу-
ючого кордону є цілісною і недо-
торканною». А питання про зміну 
території вирішуються винятково 
всеукраїнським референдумом. 
Тобто, сепаратизм спрямований не 
проти керівництва держави чи кон-

кретних посадовців, а проти волі 
народу, який є носієм суверенітету 
і єдиним джерелом влади. Причому 
це стосується як відчуження, так і 
приєднання будь-яких земель. 

Тож визнавати результати 
минулорічного референдуму у 
Криму ніхто не має юридичного 
права. І усунути цей конфлікт 
можна лише двома шляхами: 
проведенням плебісциту на дер-
жавному рівні та отриманням 
на це згоди більшості україн-
ців або поверненням півострова 
до складу України. Як кажуть, 
третього не дано. Це також слід 
врахувати тим, хто бачить вихід 
із кризи на сході країни у відо-
кремлені непідконтрольних владі 
територій Донбасу. Без референ-
думу такий крок також не матиме 
жодної юридичної сили. Тож 
перш ніж планувати будь-які дії, 
варто обов’язково звірити їх із 
Конституцією. У іншому випадку 
проблеми лише загостряться.

Природно, абсолютних ідеа-
лів не буває. Але День Конститу-
ції – це ще один привід нагадати 
усім, до чого прагне наша кра-
їна. А те, що головні орієнтири 
ще дуже далеко – не привід для 
песимізму. Адже довгий шлях 
здолає лише той, хто не стоїть  
на місці.                                                n

28 червня – День Конституції України

Дорожня карта злагоди

Кинута сотні 
років  тому фраза 
Ціцерона  на 
адресу римського 
імператора 
Октавіана Августа 
«Dura lex, sed le»  
– «Закон суворий, 
але це закон»  
–   актуальна  і 
сьогодні. Тому 
кожен підданий  
держави має 
звіряти свої дії 
з духом і буквою 
закону. Відповідно 
до закону оцінює 
вчинки людей суд. 
Закон – великий 
і сильний. Проте 
існує головний 
установчий 
документ, якому 
беззаперечно 
має відповідати 
кожен закон. Це 
–  Конституція 
України.

Чиясь навіть найкраща Конституція – 
рецепт далеко не універсальний, і 
автоматично переносити на наш грунт 
навіть найуспішніший закордонний 
досвід не варто.

Якщо нормативно-правовий акт не 
відповідає Основному Закону, він 
автоматично скасовується судовим 
рішенням. Отже сенсу йти врозріз з 
конституційними нормами немає.

Визнавати результати минулорічного 
референдуму у Криму ніхто не має 
юридичного права. І усунути цей 
конфлікт можна лише двома шляхами: 
проведенням плебісциту на державному 
рівні та отриманням на це згоди 
більшості українців або поверненням 
півострова до складу України.
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Звичний образ служіння у столич-
ному храмі Святого Миколая Чудотворця 
отець Віталій змінив ще під час буремного 
Євромайдану. Туди прийшов, аби під-
тримати протестувальників молитвою та 
пасторським словом. Коли ж розгорну-
лися криваві події на Донбасі, активісти з 
Майдану направилися туди. Попрямував 
за новими знайомими й священик. Потра-

пив у добровольчий батальйон, що дис-
локувався  поблизу Горлівки. Волонтер від 
церкви жив із солдатами у землянці, спіл-
кувався – де виходило. Впевнений: це було 
корисно, адже в обстановці смертельної 
небезпеки на людей тисне страх, робить їх 
загрубілими. А контакт із «святим отцем» 

надихає на ратну працю та знімає напругу. 
І водночас – стримує від надмірної жор-
стокості. 

Після декількох місяців фронту отець 
Віталій повернувся до Києва. Проте чітко 
знав: поки в країні проблеми, його місце 
на Донбасі. І за благословенням Святішого 
Патріарха Філарета був відряджений до 
тамтешньої єпархії. У свою чергу, Єпископ 
Луганський і Старобільський  Афанасій 
направив його до прикордонного загону. 
Щотижня виходило провести дві служби – в 
управлінні загону та в одному з підрозділів. 

Зрештою місіонерську діяльність було 
оцінено: фото отця Віталія з’явилося на 
Дошці пошани. Зі свого боку сприйняв 
прикордонну службу як рідну й сам свя-
щеник. Його мрія – стати справжнім капе-
ланом. Утім, таких посад у штаті відомства 
поки немає. Тому вирішив прямувати до 

мети іншим шляхом – добровільно пішов 
на мобілізацію до Держприкордонслужби, 
хоча завдяки сану захищений від призову 
законом.

Тепер Віталій Рибчич – солдат. Навіть 
пройшов курс підготовки в Оршанці. 
Камуфляж носить під рясою. Зброї до рук 
не бере – церковні правила не дозволяють. 
І каску з бронежилетом не одягає: споді-
вається на силу молитви. Отець-солдат 
проводить для бажаючих всі служби, за 
винятком хіба що Божественної літургії. А 
у вільний час заступає у наряд до їдальні.

Те, що по той бік фронту знаходяться 
переважно теж православні, отця Віталія 
не засмучує. Захист цілісності України – 
передусім. Утім, ані вихователів, ані пси-
хологів позаштатний капелан заміняти 
собою не планує. У них – своя царина. 

Його ж завдання – молитва. І щоб солдати 
не черствіли душею. Адже війна колись 
закінчиться, і попереду – мирне життя, де 
не повинно бути місця насильству.

– Убити супротивника простіше, ніж 
взяти його у полон, адже потім людину 
потрібно, як мінімум, охороняти та году-
вати. Проте якщо є можливість зберегти 
життя навіть ворога, слід вчиняти так, – 
пояснює священнослужитель.

Зараз солдат Рибчич проходить службу 
та веде відправи у одному з відділів Луган-
ського загону. Ні на що не скаржиться, усім 
задоволений. Не вистачає лише капіталь-
ного храму. Але сподівається – із часом тут 
буде й це. А поки що молиться за воїнство 
України там, де є найменша можливість. І 
беззастережно вірить: він робить святу й 
водночас дуже потрібну справу.                   n

Коли під рясою погони
Отець Віталій Рибчич – не звичайний православний священик Київського 
Патріархату. Він – бойовий капелан із зони, де проводиться АТО. А це 
велика різниця. Людину з фронту розпізнати у ньому неважко. Перед 
тим, як говорити, перевіряє у співрозмовника документи. І про те, що 
відбувається навколо, не розповідає, як і про зміст чужої сповіді. Не 
знаючи напевно, чого казати не можна, вважає за краще мовчати.

Те, що по той бік фронту знаходяться переважно 
теж православні, отця Віталія не засмучує. Захист 
цілісної України – передусім. 

Олександр ТРОХИМЕЦЬ
 

...Було що згадати ветерану. Життя 
його не балувало, однак Олексій завжди 
дотримувався хліборобської заповіді 
своїх земляків: успіх приходить лише до 
відданих справі людей. Цьому навчали 
батьки, коли підростав  у селі Пологи, 
що на Сумщині. Їхніх настанов дотри-
мувався і тоді, коли сім’ї довелося пере-
їхати до Харкова, де пройшла його обпа-
лена війною юність.

Строкова служба Олексія Горбушка 
розпочалася 1946-го року у повітряно-
десантних військах. Звернувши увагу на 
старанного бійця із семикласною освітою, 
командири внесли його прізвище у список 
кандидатів для навчання у військовому 
авіаційному училищі льотчиків, що базу-
валося у Саратовській області. Так Олексій 
став курсантом.

Після закінчення училища моло-
дий офіцер отримав призначення в 
транспортно-десантний авіаційний полк 
Прикарпатського військового округу. 

Літав на Лі-2, АН-2, Іл-14. На цих літаках 
він провів у повітрі більше десяти тисяч 
годин, отримавши за високий професіо-
налізм кваліфікацію «військовий льотчик 
2-го класу».

Наказ про переведення в Прикордонні 
війська тодішнього СРСР став для Олексія 
Горбушка несподіванкою. «Врахували ваш 
досвід і рівень льотної підготовки, зараз 
вони потрібні на державному кордоні», – 

сказали йому. Що ж, накази в армійському 
середовищі не обговорюють – їх викону-
ють.

Після знайомства із специфікою 
служби «зелених кашкетів» у Далекосхід-
ному прикордонному окрузі Олексія при-
значили командиром ланки літаків, що 
дислокувалась у Читинській області. Тут, 
за тисячі кілометрів від рідної України, 
у забутому Богом і людьми, за словами 

самих військових, краю, розпочалася його 
прикордонна служба. Нескінченна тайга, 
гори і сопки. Влітку, коли на десятки 
кілометрів до горизонту горять оповиті 
сизо-чорним димом ліси, тут усе живе без-
порадно намагається утекти від пожеж. А 
взимку – постійні вітри з пекучим моро-
зом. Усе це незабаром стало звичним для 
новоспеченого прикордонника. А до своїх 
теперішніх колег, мужніх і невибагливих, 
Олексій Олександрович по-справжньому 
перейнявся повагою. І подумки пишався, 
що відтепер і сам належить до когорти 
«зелених кашкетів».

Разом з ними він брав участь у затри-
манні порушників кордону, допомагав екс-
трено евакуювати членів сімей військовос-
лужбовців та місцевих жителів, які потре-
бували негайної медичної допомоги. Часто 
доводилося доставляти на застави вантажі, 
продовольство та необхідні матеріали. Так 
ім’я льотчика-прикордонника Горбушка 
стало у Читинському краю знаним та шано-
ваним.

...Свій військовий обов’язок у Забай-
каллі офіцер Олексій Горбушко виконав 
з честю. Звільнившись зі служби, повер-
нувся на омріяну в снах Батьківщину. 
Проте зв’язків із «зеленими кашкетами» 
не втрачав: довгі роки брав активну участь 
у роботі ветеранської організації прикор-
донників. Тож з непідробною щирістю 
вітали побратими іменинника у день наро-
дження. А він, не приховуючи радості, 
ділився споминами про своє довге, наси-
чене подіями життя.                                       n

І снилася рідна земля…
Полковник у відставці Олексій 
Горбушко нещодавно відзначив своє 
87-річчя. Зустрівшись з ветеранами 
прикордонної служби та нинішніми 
охоронцями державних рубежів, він з 
вдячністю приймав вітання та щедро 
ділився спогадами...
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К А Л Е Й Д О С К О П

зірки на погони

оголошення
10 червня 2015 року в Адміністрації 

Держ прикордонслужби проведено засідання 
конкурсної комісії з відбору кандидата на 
заміщення вакантної посади директора Дер-
жавного підприємства «Дирекція з будівни-
цтва та обслуговування прикордонної інфра-
структури». Переможцем конкурсу визнано  
БІЛОУСА Романа Віталійовича. 

від 15 червня 2015 року №502-ОС
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації та захисту 

інформації Державної прикордонної служби України
майор юстиції
капітану юстиції МОРОЗОВУ Олександру Сергійовичу з 14 

червня 2015 року

від 16 червня 2015 року №510-ОС
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню  Дер-

жавної прикордонної служби України
полковник
підполковнику КРАСНОВУ Дмитру Володимировичу 
по Південному регіональному управлінню Державної при-

кордонної служби України
капітан 2 рангу
капітану 3 рангу НЕЧИПОРУКУ Юрію Івановичу 
по Навчальному центру підготовки молодших спеціалістів 

Державної прикордонної служби України
підполковник 
майору ЛОПАТІ Володимиру Васильовичу 
по Окремому контрольно-пропускному пункту «Київ» 
Державної прикордонної служби України
майору РУСІНІЙ Ользі Миколаївні 

від 17 червня 2015 року №511-ОС
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ГРИНЕВИЧУ Анатолію Антоновичу 
по Північному регіональному управлінню Державної при-

кордонної служби України
підполковнику МАНЯКОВУ Івану Валерійовичу 
по Західному регіональному управлінню Державної прикор-

донної служби України
підполковнику ВАСИЛЕВСЬКОМУ В’ячеславу Валерійовичу 
по Південному регіональному управлінню Державної при-

кордонної служби України
підполковнику САЧЕКУ Сергію Миколайовичу 
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню Дер-

жавної прикордонної служби України
підполковнику БРИЦЬКОМУ Вадиму Васильовичу 
по Національній академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького
підполковнику ЗЕЛЕНКУ Юрію Ігоровичу

від 18 червня 2015 року №515-ос
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ІЛЛЮКУ Ігорю Олександровичу 
по Західному регіональному управлінню Державної прикор-

донної служби України
майору ГОЛОВЧЕНКУ Дмитру Вікторовичу 
майору ДУДНИКУ Андрію Володимировичу 
майору РОССОВСЬКОМУ Дмитру Васильовичу 
майору ОЛІЙНИКУ Артему Васильовичу 
по Південному регіональному управлінню Державної при-

кордонної служби України
майору ГОНЧАРУКУ Олександру Володимировичу 
по Східному регіональному управлінню Державної прикор-

донної служби України
майору БОДНАРУ Вадиму Володимировичу 
майору КАЗМІРУКУ Костянтину Антоновичу 
майору ТОМЧИШЕНУ Олександру Васильовичу 
майору ЧУБАКОВУ Володимиру Володимировичу 
по Національній академії Державної прикордонної служби 

України імені Богдана Хмельницького
підполковник юстиції
майору юстиції КОРОЛЬОВУ Василю Олександровичу 
майору юстиції ЛЯШУКУ Роману Миколайовичу 
по Головному центру обробки спеціальної інформації
Державної прикордонної служби України
майор
капітану ВЛАСОВУ Євгенію Васильовичу 

від 19 червня 2015 року №522-ос
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ЗАРУЦЬКОМУ Сергію Вікторовичу 
підполковнику ХЛІВНЮКУ Володимиру Івановичу 
по Південному регіональному управлінню Державної при-

кордонної служби України
підполковнику МОСКАЛЕНКУ Сергію Анатолійовичу 

по Східному регіональному управлінню Державної прикор-
донної служби України

підполковнику ІВАНОВУ Олександру Петровичу 
підполковнику МУРЖАКУ Віктору Григоровичу 
підполковник
майору ЗАДНІПРЯНСЬКОМУ Юрію Анатолійовичу 
майору ТРЕТЬЯКОВУ Олегу Миколайовичу 
по Західному регіональному управлінню Державної прикор-

донної служби України
підполковник
майору ЗУБОВУ Андрію Григоровичу 
по Окремій комендатурі охорони і забезпечення Державної 

прикордонної служби України
майору САПОНУ Олександру Володимировичу 
по Інформаційному агентству Державної прикордонної 

служби України
майору ГЕРАСИМКІВУ Андрію Володимировичу 
майору СЛИВНОМУ Дмитру Васильовичу 
по Окремому регіональному центру комплектування Дер-

жавної прикордонної служби України
майору БАНОШЕНКУ Євгенію Олександровичу 

від 20 червня 2015 року №525-ОС
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику БИСТРОВУ Юрію Віталійовичу 
підполковник
по Адміністрації державної прикордонної служби України
майору БОБРОВСЬКОМУ Тарасу Анатолійовичу 
майору МИХАЙЛЮТІ Андрію Валерійовичу 
майору РУБАНУ Володимиру Сергійовичу 
майору ЯКИМЕНКО Ірині Віталіївні 
по Північному регіональному управлінню Державної при-

кордонної служби України
майору ПОГОДІНУ Максиму Віталійовичу 
по Південному регіональному управлінню Державної при-

кордонної служби України
майору БЕРНИКУ Олександру Володимировичу 
майору КУШНІРУ Костянтину Юрійовичу 
майору ЛАБУНУ Миколі Васильовичу 
майору ПАРФЕНЧУКУ Олексію Олеговичу 
майору РАДЗІХОВСЬКОМУ Анатолію Олексійовичу 
майору ЩЕТИНСЬКОМУ Івану Миколайовичу 
по Західному регіональному управлінню Державної прикор-

донної служби України
майору АРТЕМ’ЄВУ Євгену Веніаміновичу 
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню  Дер-

жавної прикордонної служби України
майору БОНДАРУ Юрію Леонідовичу 
майору МАРЧЕНКУ Володимиру Михайловичу 
майору ЩЕТИНСЬКІЙ Аліні Василівні 
по Східному регіональному управлінню Державної прикор-

донної служби України
майору ВАСИЛЕНКУ Олексію Анатолійовичу 
майору КОНДАКОВУ Роману Олександровичу 
майору ЛУК’ЯНЧУКУ Віктору Васильовичу 
майору ЯБЛОНСЬКОМУ Івану Михайловичу 
по Головному центру управління службою Державної при-

кордонної служби України
майору ШЕВЧЕНКО Вікторії Іванівні 

від 21 червня 2015 року №527-ОС
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ПРЕСНЯКОВІЙ Людмилі Валеріївні 
майор
капітану ПЕРОГУ Андрію Михайловичу 
капітану ПОЛЯНСЬКОМУ Дмитру Олеговичу 
капітану ЯКИМЦЮ Сергію Ярославовичу 
по Північному регіональному управлінню Державної при-

кордонної служби України
полковник
підполковнику МЕЙКУ Олександру Васильовичу 
по Південному регіональному управлінню Державної при-

кордонної служби України
полковник
підполковнику КРАВЧЕНКУ Дмитру Вікторовичу 
по Західному регіональному управлінню Державної прикор-

донної служби України
підполковник
майору БОГАЦЬКОМУ Анатолію Анатолійовичу 

по Окремому контрольно-пропускному пункту «Київ»
Державної прикордонної служби України
майор
капітану ЗУБКУ Дмитру Сергійовичу 
по Інформаційному агентству Державної прикордонної 

служби України
капітану СІБУРОВУ Максиму Валерійовичу 
старший лейтенант
лейтенанту УСТЬЯНЦЕВІЙ Наталії Костянтинівні 
лейтенанту ШЕВЧУК Яні Валеріївні 
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Адміністрації 

та органах центрального підпорядкування Державної прикор-
донної служби України

майор
капітану ВЕРЕМ’ЄВУ Олександру Михайловичу 

від 22 червня 2015 року №534-ОС
по Західному регіональному управлінню Державної прикор-

донної служби України
полковник
підполковнику КОЛЕСНИКУ Юрію Анатолійовичу 
по Головному центру оперативно-технічних заходів Держав-

ної прикордонної служби України
підполковнику СИДОРУКУ Богдану Миколайовичу 

від 23 червня 2015 року №535-ОС
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
майор
капітану ЛЕВИКУ Володимиру Вікторовичу 
капітану МОСКВІНІЙ Анні Андріївні  
капітану ОДЗЕМКУ Павлу Івановичу 
капітану РЕМСЬКОМУ Віталію Ярославовичу 
по Окремому контрольно-пропускному пункту «Київ» Дер-

жавної прикордонної служби України
капітану ГРАБОВЦЮ Євгену Олеговичу 
капітану ОКСЬОНЕНКУ Олександру Юрійовичу 
капітану ТРОЦЬКОМУ Андрію Анатолійовичу 
капітану ТИТОВЦЮ Віталію Олексійовичу 
по Головному центру зв’язку, автоматизації та захисту інфор-

мації Державної прикордонної служби України
капітану ВАПНІЧНОМУ Анатолію В’ячеславовичу 
капітану МАЛИШЕВУ Олександру Володимировичу 
по 10 мобільному прикордонному загону Державної прикор-

донної служби України
капітану ШАЛАМАЮ Миколі Миколайовичу 
по Центральному клінічному госпіталю Державної прикор-

донної служби України
капітану НЕПИЙВОДІ Володимиру Олександровичу 
по Центральній базі зберігання та постачання Державної 

прикордонної служби України
капітану ТУПАЧЕНКУ Дмитру Олександровичу 
по Головному експертно-криміналістичному центру Дер-

жавної прикордонної служби України
капітану ЄГОРОВУ Олексію Андрійовичу 
по Головному центру обробки спеціальної інформації Дер-

жавної прикордонної служби України
капітану ДАНЬКУ Юрію Миколайовичу 
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Північному 

регіональному управлінню Державної прикордонної служби 
України

капітану РОСІНСЬКОМУ Віталію Анатолійовичу 
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Західному регі-

ональному управлінню Державної прикордонної служби Укра-
їни

капітану АГАПОВУ Олексію Олександровичу 
капітану КУЛИКУ Євгенію Володимировичу 
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Південному 

регіональному управлінню Державної прикордонної служби 
України

капітану ГУРНОМУ Вадиму Петровичу 
капітану ДОМЧУКУ Сергію Олеговичу 
капітану ДИХТЯРУ Роману Миколайовичу 
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Азово-

Чорноморському регіональному управлінню Державної прикор-
донної служби України

капітану АМЕЛЬЧЕНКУ Володимиру Олександровичу 
капітану КАТЕРИНИЧУ В’ячеславу Павловичу 
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Східному регіо-

нальному управлінню Державної прикордонної служби України
капітану ЯРОШЕНКУ Андрію Вікторовичу 

Управління кадрового забезпечення АДПСУ

Рада та актив громадської організації ветеранів прикордонної служби 
«Ветеран кордону» щиро та сердечно вітають майора запасу НОСКОВА 
Павла Павловича з 75-річним ювілеєм, старшого прапорщика запасу 
МІНАЄВА Валерія Павловича та ЯКОВЕНКО Катерину Іванівну з 65-річ-
чям, старшого прапорщика запасу СЕРГІЄНКА Юрія Миколайовича з 
50-річчям, а також іменинників червня: полковників запасу МЕЛЬНИ-
ЧЕНКА Володимира Івановича і СВІНОВА Петра Миколайовича, під-
полковника запасу ЯКУШЕВА Григорія Миколайовича, капітана запасу 

ПОГОРІЛОВА Віктора Валентиновича, старших прапорщиків запасу 
ЛЯЩЕНКА Валерія Володимировича і БУРЛАЧЕНКА Віталія Івановича, а 
також ГЕРШУН Галину Іванівну! Також вітаємо керівництво та особовий 
склад, пенсіонерів та членів сімей з днем створення 26-го Червонопра-
порного Одеського прикордонного загону! 

Бажаємо всім міцного здоров’я, щастя, родинного затишку й бла-
гополуччя, всіляких гараздів і наснаги у подоланні перешкод на жит-
тєвому шляху!

від щирого серця!

Прикордонник
України


