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Державний кордон України перетнуло 

1,587 млí. осіб

та 374 òиñ. транспортних засобів

Затримано за незаконне перетинання 

кордону 549 осіб,

зокрема, 58 незаконних мігрантів

Вилучено 15 одиниць зброї, 

78 боєприпасів, 500 г вибухівки

та 7,021 кг наркотичних речовин

7Затримано товарів і вантажів, 

7що незаконно переміщувалися через 

7державний кордон, на 6,1 млí. гривень

кордон за тиждень

Прикордонник
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компетентно

«Кожна країна має ставитися 
до мігрантів так, як хоче, щоб до її 
громадян ставилися за кордоном»
Про особливості сучасних міграційних процесів 
розповідає Голова Представництва Міжнародної 
організації з міграції (МОМ) в Україні Манфред Профазі. 4

стор.

пам’яті товариша

У долі два крила
Минуло уже більше року як луганські прикордонники, 
котрі входили до тактичного угрупування «Північ», зазнали 
нещадного артилерійського обстрілу на ділянці ВПС 
«Станично-Луганське». Той спекотний серпневий день 
став останнім у житті тридцятиоднорічного українця з 
грузинським корінням старшини Давіда Дзідзінашвілі.

6
стор.

Підрізати 
контрабанді крила

ßкщо звичайні контрабандисти використовують 
банальні схованки, то справжні профі, котрі виходять 
на промислові масштаби цього злочинного «бізнесу», 
намагаються знаходити нестандартні шляхи для 
реалізації своїх намірів. Згадайте хоча б тунель, 
який зловмисники 2012 року вирили під кордоном 
на Закарпатті. А нині значних обертів набуває 
використання любителями легкої наживи малих 
літальних апаратів (МЛА). Так, лише впродовж 
минулого тижня, прикордонники України спільно 
з європейськими колегами зафіксували сім 
таких випадків. Така тривожна тенденція 
потребує детального аналізу 
та комплексної протидії.

5
стор.
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коротко 
про головне

Україна–НАТО

соціальний захист

Реабілітація 
за кошти НАТО

Уряд схвалив проект Угоди 
між Кабінетом Міністрів 
України та НАТО  про реалізацію 
співпраці у сфері медичної 
реабілітації та уповноважив 
заступника Глави Місії 
України при НАТО Божка 
Єгора Валерійовича підписати 
даний документ. Метою Угоди 
є надання допомоги діючим 
та звільненим українським 
військовослужбовцям і 
цивільному персоналу сектору 
безпеки і оборони, травмованим 
під час участі у військових 
операціях на території України, 
підвищення якості медичної 
реабілітації в Україні. Також 
Угода передбачає проведення 
й розширення можливостей 
закупівель необхідних товарів і 
послуг для реабілітації, зокрема, 
з використанням цивільного 
бюджету НАТО або фінансових 
ресурсів Трастового фонду 
НАТО.

Олена ТАЩИЛІНА

Нові правила 
місцевого 
прикордонного руху 

20 вересня набули чинності 
зміни до Угоди між Кабінетом 
Міністрів України та Урядом 
Республіки Польща про правила 
місцевого прикордонного руху.  
Згідно з документом мешканці 
прикордонної зони можуть 
отримати дозволи на спрощений 
перетин кордону з правом 
перебувати у прикордонній 
зоні іншої держави до 90 
днів (кожного разу від дати 
перетину кордону). Збір за 
прийом і розгляд першої заяви 
становитиме 20 євро, усі наступні 
дозволи, як повідомляє прес-
служба МЗС, видаватимуться 
безкоштовно. Водночас від 
оплати дозволу звільняються 
інваліди, пенсіонери та діти до 18 
років. Окрім того, змінами до цієї 
угоди додано чотири населених 
пункти України, на мешканців 
яких поширюватиметься дія 
документа (Гевин, Орані та 
Руснів Волинської і Тисовець 
Львівської областей).

Світлана ДЕЙЧУК

Міст 
добросусідства 

Міст через Тису з’єднає село 
Біла Церква Рахівського району  
Закарпаття та румунське місто 
Сігет. Його будівництво під 
час зустрічі обговорили голова 
Закарпатської ОДА Геннадій 
Москаль з українського боку та 
генеральний консул Румунії в 
Чернівцях Елеонора Молдован 
і префект прикордонного 
румунського повіту Марамуреш 
Антон Рогіан – з боку Румунії. 
Крім того, сторони домовилися, 
що відновлені після 13-річної 
перерви Дні добросусідства 
Закарпаття та Марамуреша 
відбудуться не в останні вихідні 
вересня, як планувалося, а на 
початку жовтня нинішнього року.

Василь ДРОЗДОВ

Андрій ГЕРАСИМКІВ 

У своєму вступному слові Глава Держави 
наголосив, що засідання РНБО відбувається 
на тлі збройної агресії Росії проти України. За 
таких умов співпраця України і НАТО – стра-
тегічне питання як для України зокрема, так і 
для глобальної безпеки в цілому. Адже навіть 
частина країн-членів НАТО, які нещодавно 
приєдналися до Альянсу, зараз опинилися в 
зоні ризику з точки зору агресивних росій-
ських замислів. У Москві є люди, яким дуже 
хотілося б перевірити НАТО на міцність і 
рішучість. Ці спроби авантюрні, провокаційні 
та надзвичайно небезпечні.

– Україна наразі не є членом НАТО. На 
жаль, де-юре ми не союзники, але де-факто –  
ми значно більше, ніж просто партнери, – 
підкреслив Петро Порошенко. – І ефективна 
співпраця, яка зараз реалізується між Украї-
ною і НАТО, має величезні перспективи.

На переконання Президента, Будапешт-
ський меморандум, який був підписаний 1994 
року під час добровільної відмови України від 
ядерної зброї, ні до чого нікого не зобов’язує. 
А рішення про політику позаблоковості, ого-
лошене попередньою владою, є просто зло-
чинним. Проте цю жахливу помилку вже 
виправлено: одним із перших рішень новоо-
браного Парламенту було скасування статусу 
позаблоковості. Натомість курс на євроатлан-
тичну інтеграцію вже закріплено у Стратегії 
національної безпеки та у Воєнній доктрині 
держави. І що надзвичайно важливо – він 
зараз отримує зростаючу підтримку в україн-
ському суспільстві. 

– Уявіть собі, що два роки тому курс на 
євроатлантичну інтеграцію підтримували, 
шановний пане Генеральний секретар, 16 від-
сотків українців, – звернув увагу Глава Дер-
жави. – Рік тому ця цифра стрімко наближа-

лася до 50 відсотків. Зараз кількість українців, 
які виступають за євроатлантичну інтеграцію, 
вже перевищує 60 відсотків. Це означає, що 
український народ підтримує євроатлантич-
ний вибір, і коли ми створимо всі умови через 
реформування країни для відповідності нашої 
країни критеріям членства в НАТО, мною 
буде прийнято рішення про проведення все-
народного референдуму і таким чином зафік-
совано волю українського народу.

Петро Порошенко найближчою нашою 
метою назвав ще більше посилення ефектив-
ності та боєздатності українського війська 
завдяки співпраці з Альянсом. Адже загроза 
продовження російської агресії нікуди не 
зникає. Україна та інші європейські держави, 
особливо з колишнього соціалістичного 
табору, будуть вимушені жити з цим іще довгі 
роки. Відтак швидке та ефективне посилення 
обороноздатності України сьогодні є не лише 
гарантіями безпеки для нашої держави, але й 
усього євроатлантичного простору. По суті, 
підтримуючи Україну, НАТО укріплює свої 
позиції на східному кордоні. 

У свою чергу, Генеральний секретар 
НАТО Єнс Столтенберг акцентував на важли-
вості обговорення подальшого поглиблення 
співпраці між НАТО та Україною, а також 
наголосив на цінності України для самого 
Альянсу як надійного партнера, який долуче-
ний до багатьох операцій Північноатлантич-
ного блоку. «НАТО може покластися на Укра-
їну, а Україна може покластися на НАТО», – 
відзначив Єнс Столтенберг.

Крім того, він запевнив у повній і всебіч-
ній підтримці України з боку країн Альянсу 
як у політичному, так і практичному вимірах.

– Росія незаконно анексувала Крим, і ми 
це ніколи не сприймемо. Росія продовжує 
підтримувати проросійських сепаратистів 
зброєю та військовими на Сході України. Це є 
порушення територіальної цілісності та суве-
ренітету України, – заявив Генсек НАТО.

Єнс Столтенберг відзначив послідовні дії 
України щодо мирного врегулювання ситуа-
ції на Донбасі та наголосив на необхідності 
безумовного виконання Мінських домовле-
ностей з повним доступом і контролем з боку 
представників ОБСЄ. За словами Генсека 
Альянсу, проведення будь-яких місцевих 
виборів, що не відповідають українському 
законодавству, ставлять під загрозу Мін-
ські домовленості, і такі вибори не будуть 
визнані ані міжнародним співтовариством, 
ані країнами-членами НАТО. Натомість він 
підкреслив, що місцеві вибори на Донбасі 
мають бути проведені лише на основі укра-
їнського законодавства.

За результатами засідання Ради націо-
нальної безпеки і оборони України підпи-
сано низку документів. Зокрема, Генеральний 
секретар НАТО Єнс Столтенберг та Секретар 
РНБО Олександр Турчинов поставили під-
писи під Дорожньою картою Партнерства 
у сфері стратегічних комунікацій. Перший 
заступник Секретаря РНБО, голова Міжві-
домчої комісії з політики воєнно-технічного 
співробітництва і експортного контролю Олег 
Гладковський та представник НАТО з обо-
ронних інвестицій Ернест Герольд завізували 
Спільну декларацію про посилення оборонно-
технічного співробітництва Альянсу та Укра-
їни. Окрім того, підписано Угоду про статус 
Представництва НАТО в Україні.                   n

Петро Порошенко: 
«На жаль, де-юре ми не союзники, але де-факто – 
ми значно більше, ніж просто партнери»
Під головуванням Президента 
України Петра Порошенка 
відбулося засідання Ради 
національної безпеки 
і оборони України, в 
якому вперше за історію 
незалежності нашої держави 
взяв участь Генеральний 
секретар НАТО Єнс 
Столтенберг.

Сергій ПОЛІЩУК

Так, згідно з урядовим рішенням з  
1 січня 2016 року всім військовослужбов-
цям Державної прикордонної служби вста-
новлюється щомісячна додаткова грошова 

винагорода за аналогією зі Збройними 
Силами України та Національною гвардією. 
Тож наступного року грошове забезпечення 
прикордонників зросте в середньому на  
20 відсотків.

А ось після внесення Парламентом змін 
до Державного бюджету цивільні праців-
ники вже з 1 вересня нинішнього року від-
чують приємне зростаня своєї зарплати. У 
залежності від кваліфікації воно станови-
тиме від 13 до 19 відсотків. На зазначене 
підвищення для Державної прикордонної 
служби України з бюджету вже додатково 
виділено 14,56 млн гривень.

Окрім того, бюджетні зміни передбачають 
суттєве збільшення пенсійного забезпечення, 
виплат сім’ям з дітьми та одноразової допо-
моги, стипендій аспірантів і докторантів.     n

Зарплата та грошове забезпечення зростають
Кабінет Міністрів та Верховна 
Рада України прийняли 
низку нормативних актів, 
якими збільшено грошове 
забезпечення прикордонників і 
заробітну плату бюджетників.
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гарячі будні

П У Л Ь С  К О Р Д О Н У

міжнародна підтримка

професіонал

Чемпіона-
терориста 
поклали 
на лопатки

Під час заходів з пошуку 
злочинців по лінії Інтерполу 
прикордонники ОКПП 
«Київ» виявили та затримали 
громадянина Азербайджану. 
Він перебував у міжнародному 
розшуку за скоєння теракту. 
За наявними даними 
іноземець був неодноразовим 
переможцем міжнародних 
турнірів з рукопашного бою 
у ваговій категорії понад 90 
кілограмів. Проте зустріч 
із «зеленими кашкетами» 
виявилася для нього 
програшною. «Чемпіона-
терориста» передали 
компетентним органам.

Людмила ТКАЧЕНКО

«Інкасатор»
Під час здійснення 

перевірочних заходів у 
контрольному пункті 
в’їзду-виїзду «Гнутове», що 
на лінії розмежування в 
зоні АТО, прикордонники 
виявили у сумці пасажира 
«Деу Ланос», який їхав із 
Маріуполя, понад 540 тисяч 
російських рублів, більше 5 
тисяч американських доларів 
та майже 6 тисяч гривень. 
Крім того, у ручній поклажі 
подорожуючого вартові рубежу 
знайшли кредитні картки 
різних банків на прізвища 
інших людей та 300 копій 
паспортних документів. 
39-річний українець розповів, 
що документи та картки 
йому, нібито, дали люди, які 
проживають на підконтрольній 
бойовикам території. 
Згодом у куртці «інкасатора» 
прикордонники виявили 
ще 500 тисяч російських 
рублів. Затриманого передали 
співробітникам СБУ.

Сергій ЯКИМЕЦЬ

А VIN-коди 
не ті...

Два автомобілі «Мерседес», 
на яких наші співвітчизники 
прибули із Кримського 
півострова, затримали 
у контрольному пункті 
в’їзду-виїзду «Чаплинка» 
прикордонники Херсонського 
загону та співробітники 
СБУ. Водії прибули в пункт 
контролю на світанку майже 
одночасно. Швидше за все 
вони сподівалися, що в таку 
ранню пору правоохоронці 
будуть не занадто уважними. 
Однак помилилися. Під 
час перевірки документів 
виявилося, що VIN-коди 
обох транспортних засобів 
не співпадають з даними, 
зазначеними в реєстраційних 
документах. Обидва 
«Мерседеси» – 2011 та 2013 
років випуску вилучили. Є 
підозра, що коштовні іномарки 
було викрадено на території 
анексованого Криму.

Людмила ТКАЧЕНКО

Володимир ПАТОЛА

На початку зустрічі амери-
канський гість оглянув облад-
нання і техніку, отриману при-
кордонним відомством від уряду 
США за проектами міжнародної 
технічної допомоги. Так, лише 
протягом 2014–2015 років у рам-
ках проекту «Ініціатива запо-
бігання розповсюдженню зброї 
масового знищення: невідкладна 
допомога Державній прикор-
донній службі» наше відомство 
отримало 112 автомобілів, з яких 
51 броньований, 40 автомобілів 
«КрАЗ», 26 одиниць інженерної 
техніки, прилади радіаційного 
контролю, радіологічні лабора-
торії, засоби спостереження та 
зв’язку більш ніж на 24 мільйони 

доларів США. Крім того, вдоско-
налено навчальну базу центрів 
підготовки персоналу Держпри-
кордонслужби, впроваджено 
сучасні методи навчання особо-
вого складу, проведено тренінги 
та підготовлено інспекторів з 
питань нерозповсюдження зброї 
масового знищення. Загальний 
бюджет проекту складає понад 
40 млн доларів США.

Перший заступник Голови 
Держприкордонслужби висловив 
слова вдячності представнику 
оборонного відомства США за 
своєчасну та вагому допомогу, яка 
дозволила оперативно забезпе-
чити підрозділи охорони кордону, 
в тому числі в зоні АТО та на 
адміністративній межі з АР Крим, 
технікою, обладнанням та екіпі-
ровкою і висловив сподівання, що 
співпраця продовжуватиметься й 
надалі.

– На основі нормативних 
документів, затверджених урядом 
України ми підготували низку 
пропозицій щодо подальшої 
співпраці. На сьогодні прикор-
донні підрозділи можуть не лише 
прикрити державний кордон, але 
й захищати та обороняти його. 
Ми створили три прикордонних 
комендатури швидкого реагу-
вання і будемо продовжувати 
нарощувати зусилля. Отримані 
техніка та спорядження активно 
використовуються зараз і забез-
печать ефективне функціону-
вання проектів «Європейський 
вал» та «Морська стіна» після 
завершення відповідних інже-

нерних робіт, – зазначив генерал-
лейтенант Василь Серватюк.

Крім того, американській деле-
гації продемонстрували матеріали 
використання отриманої техніки, 
фотографії з місць, де вона вряту-
вала життя особового складу.

– Саме для того, щоби збе-
регти життя українських військо-
вих, ми і надаємо технічну допо-
могу. Зараз, враховуючи ситуа-
цію, це одне з основних завдань 
спільних програм, – зазначив 
Кеннет Майєрс. 

Він також додав, що уряд 
США й надалі продовжуватиме 
підтримувати Україну, зокрема 
посилюючи її кордони.                n

Техніка від стратегічних партнерів
На базі Окремої комендатури охорони і 
забезпечення відбулася зустріч першого 
заступника Голови Держприкордонслужби 
України генерал-лейтенанта Василя Серватюка 
з керівником Агентства зменшення загроз 
Міністерства оборони США Кеннетом Майєрсом. У 
ході візиту сторони обговорили стан та перспективи 
співробітництва в рамках Програми із запобігання 
розповсюдженню зброї масового знищення. 

Володимир ТЕЛЮК 

25 прикордонників з Чернівець-
кого, Чопського, Мукачівського, 
Мостиського та Львівського заго-
нів продемонстрували свій профе-
сіоналізм у двох етапах – індивіду-
альній першості та естафеті.

Першим випробуванням став 
комплексний тест: 180 питань із 
тактики прикордонної служби, 
правової, вогневої та технічної 
підготовки. Інспектори читали 
сліди на контрольно-слідовій 
смузі та складали протоколи про 
адмінпорушення. Далі – цікавіше: 
водіння мотоцикла, стрільба з 
автомата й пістолета, надання пер-
шої медичної допомоги та руко-
пашний бій.

Переможцем змагань став 
дільничний інспектор відділу при-
кордонної служби «Краковець» 
Мостиського загону старшина 
Роман Строган. Прикордонник вже 
чотири рази брав участь у таких 
змаганнях, а 2012 року був визна-
ний кращим дільничним Держав-
ної прикордонної служби України. 

За підсумками естафети пере-
могла команда дільничних інспек-
торів Мостиського загону.             n

Роман ТКАЧ 

Приводом для цього стала не 
зовсім звична подія – зібралися 
відсвяткувати день народження 
одного з вихованців, якому того 
дня виповнилося чотири роки. 
Іменинник Вітя разом з усіма 
дітьми з нетерпінням чекали 
гостей. Тож з іхнім прибуттям 
одразу розпочався святковий 
концерт і різноманітні конкурси, 
в яких взяли участь усі вихованці 
центру.

Після завершення концерту 
маленький Вітя із задоволенням 
задув свічки на великому свят-
ковому торті, який внесли прямо 
до актової зали. У свій день наро-
дження іменинник отримав пода-
рунки від дітей і всього колек-
тиву центру. Очільник сумських 
прикордонників подарував йому 
іграшковий автомобіль «Джип», 
кубики «Азбука» та запросив всіх 
дітей у гості до управління загону. 

Слід зазначити, що вартові 
рубежу не залишили без часту-
вань і гостинців й інших дітлахів 
підшефного центру. Втім, най-
більший інтерес у дітвори викли-

кав показ елементів екіпірування 
правоохоронців: бронежилет, кев-
ларовий шолом та бінокль. 

На сьогодні у центрі пере-
буває понад 30 діточок і всі вони 
потребують уваги, тепла, любові 
та піклування, – розповіла керів-
ник центру Лариса Прудіус. – 
Тож ми дякуємо нашим прикор-
донникам за постійну турботу та  
допомогу.                                      n

тепло сердець

Мотоцикл, пістолет... 
протокол
У Кінологічному 
навчальному центрі 
відбулися змагання 
на першість серед 
дільничних інспекторів 
прикордонної 
служби Західного 
регіонального 
управління.

Імениннику – «Джип»
Офіцери Сумського прикордонного 
загону на чолі з його начальником 
полковником Юрієм Ратніковим та 
волонтери громадської організації 
«Самооборона Сумщини» відвідали 
вихованців підшефного центру соціально-
психологічної реабілітації дітей області.
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– Пане Манфреде, експерти 
вважають, що зараз найбільша 
хвиля міграції з часів Другої сві-
тової війни. Які основні при-
чини, що спонукають людей 
змінювати місце проживання, 
бачать у МОМ?

– Розпочну з того, що мігра-
ція – явище давнє. Загалом історія 
людства – це історія міграції. Так 
люди реагують на насилля, війни 
або шукають кращого життя. 
Проте сьогодні ми дійсно бачимо 
найбільшу кількість збройних 
конфліктів з часів Другої світо-
вої війни, які змушують людей 
шукати захисту за межами своїх 
країн. Найяскравіші приклади –  
це Сирія та загалом ситуація на 
Близькому Сході. Однак кон-
флікти, які почалися раніше і про-
довжуються зараз в Афганістані, 
Іраку, Судані, Сомалі теж спону-
кають людей виїжджати.

Основний потік мігрантів у 
Європу прямує через Середземне 
море. Цього року понад 300 000 
людей прибули до берегів Італії 
або Греції. Більшість мігрантів, 
які опиняються в Греції, походять 
з Іраку, Сирії, Афганістану, а ті 
мігранти, які досягають берегів 
Італії, – вихідці з країн Африки.

– Чому настільки масовий 
потік саме в Європу? Чи це не 
надто велике навантаження на 
континент?

– Європа – безпечна, багата, 
вона близько та розташована на 
перехресті багатьох міграційних 
маршрутів. Крім того, іноземці, 
які вже обжилися в Європі, допо-
магають перебратися туди своїм 
родичам.

З іншого боку, сама Європа 
потребує мігрантів, оскільки насе-
лення країн ЄС скорочується та 
старіє. Щоб підтримувати життєві 
стандарти, потрібна робоча сила, 
зокрема й із числа мігрантів, які 
платитимуть податки.

Можна припустити, що 
мігранти не є найбіднішою катего-
рією населення. Більшість із них –  
це освічені та мотивовані люди, 
які мають що запропонувати, 
хочуть покращити своє життя, а 
також покращити ситуацію села 
або міста, з якого вони приїжджа-
ють. Вони привозять нові знання, 
уміння та навички. 

– У наші дні все частіше 
спроби мігрантів подолати 
Середземне море обертаються 
трагедіями...

– Так. Статистика, яку має 
МОМ та інші міжнародні орга-
нізації, свідчить про близько 2,5 
тисячі життів, які були втрачені 
під час спроб досягти берегів 
Європи. 

– Масові загибелі мігран-
тів вже мали місце і на тери-
торії країн-членів Євросоюзу, 
зокрема в Австрії. Щоб зупи-
нити потоки переселенців, 
деякі країни континенту вво-
дять додаткові обмеження, 
навіть зводять стіни на кордо-
нах. Як до цього ставляться в 
МОМ?

– Та 71 людина, яка померла у 
вантажівці в Австрії, – це резуль-
тат незаконного перевезення 
мігрантів. Це злочин і проблема, 
якій потрібно покласти край. 
Однак для нас як для Міжнарод-
ної організації з міграції вищі 
стіни або нові, жорсткіші візові 
режими не будуть результатив-
ним рішенням. Потрібно ефек-
тивно управляти міграційними 
процесами. 

– А як МОМ допомагає в 
управлінні міграційними проце-
сами та інтеграції мігрантів у 
суспільство?

– Наша співпраця з Держав-
ною прикордонною службою 
України – це гарний приклад того, 
як ми допомагаємо агенціям, що 
відповідають за міграцію. Допо-
мога починається з технічної під-
тримки у придбанні та наданні 
обладнання, але також стосується 
розбудови спроможності управ-
ління міграційними процесами.

Щодо методів допомоги, то 
для України вони такі ж, як і для 
решти 156 країн-членів органі-
зації. Це експертна підтримка та 
рекомендації щодо законодав-
ства у сфері міграції. Також ми 
сприя ємо обміну досвідом і впро-
вадженню найкращих світових 
практик. 

Стосовно інтеграції мігрантів 
у суспільство, то тут фундамен-
тальний принцип – ставитися до 
них так, як держава хоче, щоб до її 
громадян ставилися за кордоном. 
Країна має врахувати навички, які 
мають іноземці, та ефективно їх 
використовувати. Ще один важ-
ливий аспект у цьому контексті –  
підвищення обізнаності громадян 
щодо міграції. Відкритість гро-
мадськості, бажання приймати 
нове – один із ключових чинників 
для успішної інтеграції мігрантів 
у суспільстві. 

– Чи допомагає МОМ боро-
тися з торгівлею людьми і як 
надає підтримку жертвам 
таких злочинів?

– Торгівля людьми – дуже 
прибутковий бізнес. І торговці, і 
мережі заробляють великі гроші, 
експлуатуючи людей, які просто 
шукають кращої долі за кордоном. 
Ми не є правоохоронним органом, 
проте надаємо підтримку уряду 

України та інших держав, допо-
магаємо ефективніше боротися 
з торгівлею людьми, підказуємо, 
як покращити законодавство у цій 
сфері, як краще ідентифікувати 
постраждалих, а також як нада-
вати інтеграційну допомогу. 

За період діяльності в Укра-
їні наша організація допомогла 
11 200 постраждалим від торгівлі 
людьми. Їм ми надавали пси-
хологічну підтримку, медичну 
допомогу у разі потреби, а також 
спільно шукали рішення стосовно 
того, як людям заново розпочати 
своє життя. 

– 11 200 людей – цифра доволі 
значна. Хто ці люди?

– Це українці, яких експлуату-
вали в Росії, країнах ЄС та інших 
державах. Вони потрапляли у різні 
форми експлуатації: і трудової, й 
сексуальної, і змішаної. Чоловіки, 
жінки, діти – жертвами злочинців 
ставали люди віком від трьох до 80 
років. Найменшу жертву торгівлі 
людьми – трирічну дитину вико-
ристовували для жебракування.  

– Чи має МОМ поради, як не 
стати жертвою таких злочин-
ців при виїзді за кордон? 

– Звичайно. Проведення освіт-
ніх, інформаційних кампаній для 
підвищення обізнаності суспіль-
ства є важливим аспектом роботи 
МОМ в Україні. Особлива увага 
приділяється групам ризику.

Варто зазначити, що робота 
МОМ, уряду та інших організа-
цій, які працюють у цій сфері, 
дійсно дає результати. Останнє 
дослідження показує, що близько 
90% українців обізнані з пробле-
мою. Незважаючи на це, укра-
їнці часто просто не вірять у те, 
що саме вони, а не хтось інший, 
можуть постраждати від торгівлі 
людьми.  

Дуже важливо, щоб люди 
були обережними, коли їм на очі 
потраплять нереальні пропози-
ції. Скажімо, високооплачувана 
робота без знання англійської 
мови в Дубаї повинна викликати 
сумніви. Проте в часи економічної 
кризи навіть ті, хто зазвичай був 
дуже обережним, стають більш 
схильними до ризикових рішень. 
Ми зараз багато працюємо з 
такими людьми, є гаряча лінія – 
безкоштовний номер для дзвін-
ків з мобільного в Україні – 527. 
Будь-хто може зателефонувати на 
цей номер телефону і перевірити 

інформацію, що хвилює: чи дій-
сний запропонований контракт, чи 
правильно оформили візу тощо...

– Що порадите тим, хто все 
ж потрапив у неприємну ситуа-
цію?

– Передусім треба, щоб 
людина усвідомила, що вона 
постраждала від тяжкого зло-
чину і має не лише можливість, 
а й право звернутися за допомо-
гою. По-перше, гаряча лінія. Вона 
може стати початковою точкою 
для консультації. По-друге, в Укра-
їні працює велика кількість уря-
дових і неурядових громадських 
організацій, до яких постраждалі 
можуть звернутися за допомогою. 
Ми також маємо великий досвід 
помочі потерпілим і будемо про-
довжувати надавати її. 

Хочу наголосити, що особливо 
часто чоловікам складно усвідо-
мити те, що вони постраждали від 
злочину торгівлі людьми. Вони у 
таких випадках переважно дума-
ють, що зробили щось не так, і 
намагаються самостійно виходити 
з ситуації, сподіваючись на власні 
сили.

– Пане Манфреде, яке за 
оцінкою МОМ місце України в 
сьогоднішніх міграційних про-
цесах?

– Стосовно України: вона вже 
не є основною країною транзиту, 
як це було 10 років тому, чи, тим 
паче, значною країною призна-
чення. В порівнянні з кількістю 
мігрантів, які прибувають в 
Європу через Середземне море, 
показники міграції в Україні дуже 
незначні. 

– Проте російська агресія 
спричинила масове переселення 
самих українців.  Недавно ряд 
політиків із сусідніх держав 
ЄС заявили, що очікують хвилі 
біженців з України. Чи бачать в 
МОМ таку перспективу?

– До цього часу більшість 
внутрішньо переміщених осіб, 
власне, є переміщеними всере-
дині України. За останніми циф-
рами це 1,4–1,5 мільйона осіб. Ми 
мали змогу надати допомогу при-
близно 55–60 тисячам таких пере-
селенців. Я особисто спілкувався 
з понад двома сотнями з них і 
можу вас запевнити, що більшість 
українців із зони АТО та Криму 
залишаються в Україні, близько 
до своїх домівок, сподіваються і 
вірять у повернення додому.        n

Манфред Профазі: 

«Кожна країна має 
ставитися до мігрантів 
так, як хоче, щоб до її 
громадян ставилися 
за кордоном»
Війни, природні катаклізми, а також соціальні, економічні та політичні чинники 
часто змушують людей шукати кращої долі. Міграція – процес природний, але 
таких її масштабів як зараз, наша планета не бачила вже сім десятиліть. Це 
явище зачепило як кризові країни чи регіони – звідки масово тікають мешканці, 
так і розвинені держави, де біженці прагнуть знайти не лише захист, а й 
забезпечене майбутнє. Уже не хвиля, а справжнє цунамі мігрантів накотилося на 
середземноморські береги Європи. У липні нинішнього року місячний показник 
іноземців, які незаконно потрапили в ЄС, вперше подолав 100-тисячну позначку. 
Україна теж переживає масові переселення через російську агресію. Про 
особливості сучасних міграційних процесів, інтеграцію мігрантів у країнах з іншими 
звичаями, культурою, мовою, а також боротьбу з торгівлею людьми розповів 
в ексклюзивному інтерв’ю «Прикордоннику України» Голова Представництва 
Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні Манфред Профазі.
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А К Т У А Л Ь Н О

Андрій КУЧЕРОВ 

Закінчення. 
Початок на 1-й стор.

ІДЕЇ ПОРОДЖУЄ СПОКУСА

Будь-який вид контрабандної 
діяльності має суто економічне під-
ґрунтя, і чим вищий «лівий» прибу-
ток, тим більш наполегливі ділки у 
бажанні реалізувати свої темні плани. 
А тут – неабияка спокуса. 1 євро за 
пачку цигарок в Україні проти 5 євро 
з ЄС! Але прикордонники й митники 
вже «на зубок» знають усі можливі 
схованки в авто. Ось контрабандисти і 
докумекали, що сигарети можна пере-
правляти на той бік кордону повіт рям. 
Тим більше, що приземлятися для 
цього необов’язково. Адже можна 
просто скинути вантаж на землю і 
спокійно повернутися в Україну.

Загалом ідея використовувати 
МЛА для переправлення через кор-
дон тих же сигарет не така вже й 
нова. Як свідчить статистика, цей вид 
протиправної діяльності протягом 
останнього десятиліття має стійку 
тенденцію до зростання. Так, з 2005 
по 2014 роки зафіксовано понад 40 
випадків використання контрабан-
дистами малої авіації. Причому 92% 
цих спроб зафіксовано на ділянці 
Західного регіонального управління. 

Також слід зазначити, що 
напрямки цієї «діяльності» в залеж-
ності від різного роду чинників 
періо дично змінювалися. Якщо 
протягом 2007–2012 років проти-
законне використання МЛА мало 
місце переважно в межах румун-
ського та частково угорського сег-
ментів державного кордону на 
ділянці Мукачівського загону, то з 
кінця 2012 року відбулося зміщення 
вектора на угорську та словацьку 
ділянки в межах Чопського при-
кордонного загону. До того ж акти-
візувалося використання території 
Львівської та Волинської областей 
на польському напрямку. 

ЗАКОНОДАВЧІ ПРОГАЛИНИ 
ТА БЕЗКАРНІСТЬ

Окрім того, якщо подивитися на 
цю проблему у комплексі, то можна 
виділити й інші чинники: практичні 
та юридичні.

До першої групи належить 
відсутність необхідності реєстра-
ції окремих видів малої авіації, їх 
цінова доступність, легкість тран-
спортування, керування та обслу-
говування. Наприклад, мотодельта-
план або планер підлягає реєстрації 
у Державному реєстрі цивільних 
повітряних суден, а водночас пара-
план, мотопараплан, паральот або 
дельтальот від цих процедур чомусь 
звільнені. Але останні, між іншим, 
можуть перевозити від 30 до 100 кг 
вантажу. Та й збирати і розбирати їх 
елементарно.

На сьогодні протиправні дії, 
пов’язані з незаконним перемі-
щенням через державний кордон 
тютюнових виробів з використан-
ням МЛА підпадають під три статті 
Кримінального кодексу України:

– стаття 334 «Порушення пра-
вил міжнародних польотів» карає 
штрафом від двохсот до тисячі нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на 
строк до п’яти років, або позбавлен-
ням волі на той самий строк із кон-
фіскацією повітряного судна;

– стаття 281 «Порушення правил 
повітряних польотів» карає штрафом 
до ста неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або арештом на 
строк до шести місяців, або обмежен-
ням волі (в залежності від тяжкості 
суспільно небезпечних наслідків) на 
строк від трьох до дванадцяти років;

– стаття 204 «Незаконне виго-
товлення, зберігання, збут або тран-
спортування з метою збуту підак-
цизних товарів» карає штрафом від 
п’ятисот до тисячі п’ятдесяти нео-
податковуваних мінімумів доходів 
громадян або обмеженням волі на 
строк до трьох років з конфіскацією 
незаконно виготовленої продукції та 
обладнання для її виготовлення.

Крім того, таких порушників 
притягують до відповідальності за 
статтею 204-1 КУпАП «Незаконне 
перетинання або спроба незакон-
ного перетинання державного кор-

дону України», яка передбачає пока-
рання у вигляді накладення штрафу 
від ста до двохсот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або 
адміністративний арешт на строк до 
п’ятнадцяти діб. У разі повторного 
правопорушення або скоєного гру-
пою осіб – накладення штрафу від 
двохсот до п’ятисот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

З юридичної точки зору відпо-
відальність у разі виявлення повіт-
ряних порушників законодавства є 
незначною. До того ж, як показує 
практика, об’єктивно існує надзви-
чайно низький рівень ризику бути 
затриманим безпосередньо під час 
вчинення правопорушення. Крім 
того, є складність документування 
цієї протиправної діяльності тому 
що, і це факт, у деяких районах існу-
ють діапазони неконтрольованого 
повітряного простору.

Підсумовуючи сказане слід кон-
статувати: можна підняти акцизи на 
тютюнові вироби або ускладнити 
процедуру реєстрації малої авіації, 
а от зробити більш жорстке пока-
рання – процес тривалий.

ПОЧИНАЮТЬ ІЗ СИГАРЕТ, 
А ЗАКІНЧИТИ МОЖУТЬ 

ЗБРОЄЮ

На тлі таких реалій викорис-
тання малої авіації у контрабанді 
цигарок і надалі матиме місце. 
Однак, на переконання фахівців 

Департаменту оперативної діяль-
ності АДПСУ, тепер зловмисники 
облаштовуватимуть свої злітно-
посадкові смуги далеко від держру-
бежу. Це пов’язано, у першу чергу, 
з суттєвим збільшенням щільності 
охорони кордону, нарощуванням 
сил та засобів і активізацією опе-
ративних заходів у контрольованих 
прикордонних районах, що зводить 
до мінімуму успіх використання 
традиційних схем у спробах пере-
правлення контрабандних вантажів. 

Для прикладу, минулого тижня 
протягом лише однієї доби в рам-
ках спільних заходів зі словаць-
кими колегами на ділянці Чопського 
прикордонного загону зафіксовано 
чотири випадки перельоту через 
кордон літальних апаратів – по два 

в кожну сторону. Оперативно було 
організовано пошукові заходи по 
обидва боки кордону, в результаті 
яких на території Словаччини на 
відстані близько 45 км від держав-
ного кордону виявлено невеличкий 
літак типу «Чмелак» без розпіз-
навальних знаків з намальованим 
на хвості прапором України та з 
пошкодженими шасі й елементами 
фюзеляжу. Пілот встиг утекти. За 
наявною інформацією, літальний 
апарат використовувався для здій-
снення протиправної діяльності. 

Загалом нинішнього року укра-
їнські прикордонники спільно з 
іншими правоохоронними органами 
та колегами з країн ЄС у рамках 
операцій «Кордон-2015» та під егі-
дою FRONTEX – «Ключові точки» 
зафіксували понад 60 фактів пору-
шення повітряного простору малими 
літальними апаратами. У 14 випад-
ках інформацію про правопорушення 
внесено до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань, за 11 фактами 
відкрито кримінальні провадження, 
затримано три малих літальних апа-
рати, які використовувалися контра-
бандистами для переправлення через 
кордон тютюнових виробів. 

Однак ця протиправна діяльність, 
незважаючи на рішучі дії правоохо-
ронних органів, вже має сталі ознаки 
організованого транскордонного 
характеру. Так, завчасно облаштову-
ються злітно-посадкові смуги поза 
межами контрольованих прикордон-

них районів, до місця злету та з місця 
посадки літальні апарати доставля-
ються у закритій автомобільній тех-
ніці, а переміщення вантажів здій-
снюється за завчасною домовленістю 
з громадянами суміжних країн. 

Нещодавно, під час проведення 
оперативно-розшукових заходів, 
прикордонники Мукачівського 
загону виявили в районі населеного 
пункту Домбоки мотодельтаплан. 
Напередодні його рух зафіксував 
прикордонний наряд Чопського 
загону на ділянці відділу «Паладь 
Комарівці» та було розпочато пошу-
кові заходи з обох сторін кордону. 
Згодом прикордонники за допомо-
гою тепловізійних пристроїв помі-
тили, що невідомий апарат розпочав 
зниження висоти неподалік від лінії 
кордону. Після його приземлення 
на нашій території затримано особу 
без документів, екіпіровану як пілот. 
Варто зауважити, що цей чоловік 
вже не вперше потрапляє у поле 
зору правоохоронців із-за проти-
правної діяльності на кордоні.

Поряд з цим у найближчій пер-
спективі, якщо не будуть вживатися 
кардинальні заходи, не виключа-
ється використання малої авіації для 
переміщення незаконних мігрантів, 
наркотиків, зброї та навіть засобів 
вчинення терористичних актів. 

Першим своєрідним «дзвіноч-
ком» можна вважати трагічний 
випадок, який днями стався на 
території Словаччини, за 60 км від 
українського кордону. Неподалік 
від селища Нижній Хрушов під 
час аварійної посадки невеликого 
літака отримав смертельні травми й  
невдовзі помер 34-річний житель 
Мукачевого. Інші порушники, а 
їх було всього семеро, за повідом-
ленням голови Закарпатської ОДА 
Геннадія Москаля, перевозили не 
тільки сигарети, але й нелегальних 
мігрантів. А аварія сталася через 
низьку кваліфікацію пілота.

ПОТРІБЕН СИСТЕМНИЙ 
ПІДХІД

З метою цільового викриття 
повітряної обстановки в прикор-
донні та припинення цього виду 
протиправної діяльності Державна 
прикордонна служба та Служба без-
пеки України вдалися до комплексу 
оперативно-профілактичних заходів. 

Так, у межах Закарпатської, 
Львівської та Чернівецької областей 
створено сім міжвідомчих мобіль-
них груп, які додатково оснастили 
трьома мобільними тепловізійними 

комплексами та 22 переносними інф-
рачервоними тепловізорами. Також 
було організовано застосування спе-
ціального патрульного літака Держ-
прикордонслужби.

Протягом десяти днів обсте-
жено 190 км лінії кордону та 4400 
км2 тилових районів. Результати 
вражають: виявлено 23 ділянки міс-
цевості, що можливо використову-
ються як незаконні майданчики для 
зльоту і посадки малих літальних 
апаратів. Також встановлено 29 осіб, 
ймовірно, причетних до організова-
них злочинних угруповань.

Як приклад, у селі Віжомля 
Яворівського району Львівщини 
мобільною групою затримано двох 
громадян України, які за допомогою 
мотопараплану порушили повітря-
ний простір на польській ділянці кор-
дону з метою контрабанди. Ще двоє 
членів угруповання наразі розшуку-
ються. Слідчим відділом СБ України 
у Львівській області за даним фактом 
розпочато кримінальне провадження 
за ст. 334 КК України («Порушення 
правил міжнародних польотів»). 
Літальний апарат вилучено.

Звичайно, спільні зусилля пра-
воохоронців у боротьбі із «кри-
латими» контрабандистами нині 
як ніколи на часі. І їх результати 
свідчать про те, що практику варто 
продовжувати й надалі. Але подо-
лати проблему використання МЛА 
у контрабандній діяльності можна 
лише системною боротьбою за кіль-
кома напрямками.

По-перше, необхідні зміни у 
законодавстві. На сьогодні неза-
конне переміщення сигарет через 
державний кордон України не є 
злочином, адже юридично такі дії 
кваліфікуються як порушення мит-
них правил, а адміністративні дії 
стосовно правопорушників про-
водяться виключно митними орга-
нами. Крім того, було б корисно змі-
нити підходи та посилити вимоги 
Кримінального кодексу України за 
статтями, які зазначалися вище. 

По-друге, наріжним каменем 
ефективності боротьби з будь-яким 
видом протиправної діяльності є 
невідворотність покарання. Нині 
ж українська Феміда у більшості 
випадків проявляє до таких ділків 
виняткову гуманність.

І, нарешті, по-третє, необхідно 
ще раз зауважити, що будь-яка контр-
абандна діяльність має суто еконо-
мічне підґрунтя. Нульовий «навар» 
не спонукатиме контрабандистів 
ризикувати свободою або власним 
життям.                                                n

боротьба зі злочинністю

Підрізати контрабанді крила

Злітно-посадкова смуга контрабандистів, зафіксована 
прикордонним літаком Diamond поблизу н.п. Данилове 

Закарпатської області. (15 км від лінії державного кордону)
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пам’яті товариша

Руслан ГРЕХ 

А вже одинадцятого серпня 
трагічна звістка чорним круком 
увірвалася в село з привабливою 
слуху назвою Лісна Поляна, що 
у Марківському районі на Луган-
щині. І закам’яніли, обвуглені 
страшним горем, серця лісно-
полянців Георгія Аргіловича й 
Віри Геннадіївни – вони втратили 
улюб леного сина. А його доне-
чка – семирічна Ельміра – ніяк 
не могла зрозуміти, чому, низько 
схиливши голову, мама приховує 
від неї заплакане обличчя. «Щось 
болить, а вона не зізнається», – 
подумки образилася мала,  роз-
глядаючи свою новеньку шкільну 
форму. До 1 вересня залишалося 
не так уже й багато днів і вона 
піде перший раз у перший клас. 
«А можливо приїде її дорогень-
кий татусь і вони разом підуть 
до школи. Вона – по-святковому 
вбрана, з букетом квітів і білим 
бантом, а батько – у військо-
вій формі прикордонника», –  
обнадійливо мріяла дівчинка, вже 
забувши про уявну мамину хво-
робу. 

Гарячий день все більше схи-
лявся до вечора та Лісну Поляну 
огортали не так вечірні сутінки, як 
сумні співчуття односельців родині 
Дзідзінашвілі. Тут їх усі добре 
знали, адже у селі кожен його меш-
канець на виду. А працелюбна укра-
їнська сім’я грузина Георгія Аргі-
ловича й Віри Геннадіївни корис-
тувалася заслуженою повагою. 
Шанованим у місцевих жителів 
був і їхній син Давід. Закінчивши 
середню школу, він став навчатися у 
Марківському СПТУ. Пізніше, уже 
студентом Луганського політехніч-
ного коледжу, часто приїжджав про-
відувати батьків.

«Гарного сина виростили 
Георгій з Вірою», – гомоніли 
між собою односельчани, відпо-
відаючи на привітання статного, 
чорнобрового юнака. – І вчиться, 
кажуть, добре, і батьків, бачите, не 
забуває. А дівчата наші он як очей 
з нього не зводять».

Свій військовий обов’язок 
Давіду Дзідзінашвілі довелося 
виконувати у лавах охоронців 
державного рубежу. За час про-
ходження служби, розповідають 
його командири, був взірцевим 
солдатом. Сумлінний, чесний та, 
як ніхто, по-щирому товариський, 
він усіма своїми вчинками ствер-
джував високу гідність прикордон-
ника. З найкращою характеристи-
кою Давід повернувся зі строкової 
додому. Проте, як згадують батьки, 
одного разу, а було це весною 2004 
року, він їм сказав: «Душею я на 
кордоні. Буду проситися знову слу-
жити, за контрактом». 

Так він став інспектором при-
кордонної служби ВПС «Мар-
ківка» Луганського загону. Все 
у житті старшини Дзідзінашвілі 
складалося якнайкраще. Одру-
жившись на чарівній синьоокій 
білявці Наталії, він з часом став 
і батьком тендітної крихітки, 
яку назвали Ельмірою. Щастям 
переповнювалася його душа, 
особливо, коли разом зі своєю 
сім’єю Давід проводив вільний 
від служби час. Не знаючи тоді, 
які важкі випробування чекають 
на нього, коли після «кримських 
подій» несподівано заявили про 
себе місцеві сепаратисти, що 
посягнули на територіальну ціліс-
ність України та недоторканність 

її рубежів. Правоохоронці у зеле-
них кашкетах стали для них як 
кістка в горлі. Новоявлені «госпо-
дарі», які озброювалися за допо-
могою північного сусіда, пішли у 
відкритий наступ на українських 
патріотів.

Керівником однієї із застав ТУ 
«Північ» було призначено заступ-
ника начальника ВПС «Марківка» 
з виховної роботи капітана Євгена 
Поповича. Про свого підлеглого 
старшину Дзідзінашвілі він роз-
повідає: 

– Під час набору військово-
службовців для виконання бойо-
вих завдань поблизу села Юга-
нівка Давід звернувся до мене і 
сказав, що його місце служби має 
бути там, де уже зараз треба захи-
щати Україну, і що він особисто 
вважає це обов’язком кажного, 
тим більше прикордонника. «Тож 
прошу зарахувати мене до свого 
підрозділу», – заявив він.

Зі слів офіцера старшина проя-
вив себе як надійний вояка. Під 
час обстрілів табору, які лунали 
щоночі, поводив себе рішуче, під-
тримуючи моральний дух товари-
шів. У день, коли артилерійські 
снаряди неочікувано посипалися 
на розташування охоронців кор-
дону з боку північного сусіда, 
Давід разом із іншими займався 
додатковим перекриттям бліндажу 

та його дообладнанням. Уберег-
тися від осколків він не встиг.

Одним із кращих друзів Давіда 
був начальник РЛС прапорщик 
Олександр Абрамович. Свого часу 
вони разом проходили строкову, 
а коли Давід одружився, обидва 
«марківці» не лише разом товари-
шували, але й дружили сім’ями.

Нині, згадуючи про свого 
побратима, прапорщик відзначає: 

– Він був надзвичайно чес-
ною людиною і службі відданий 
по-справжньому. Завжди йшов на 
допомогу іншим, не міг у лиху 
годину залишити на самоті това-
риша. Усі ми знали: Давід – справ-
жній друг, прикордонник із над-
звичайно розвиненим почуттям 
людської гідності.

На запитання яким він був 
поза службою, прапорщик відпо-
вів коротко і значимо: 

– У сім’ї – люблячим чолові-
ком і ніжним дбайливим батьком.

Друзі Давіда згадують, як 
одного разу, коли між ними 
зайшла мова про патріотизм охо-
ронців кордону, старшина Дзідзі-
нашвілі своє бачення висловив 
так: «Усе високе порядна людина 
утверджує не гарними словами, а 
власним діянням». 

Зрозуміти його було неважко. 
З початком бойових дій прикор-
донників із сепаратистами, він, 

як і багато інших військовослуж-
бовців з місцевих, опинився у 
складному становищі. Хто із них 
не поділяв планів створення на 
Луганщині так званої Новоросії,  

а тим більше, виступив проти 
озброєних бойовиків, той від-
разу потрапляв у «чорний спи-
сок» запеклих ворогів. У небез-
пеці опинилися дружина, донька 
і батьки старшини Дзідзінашвілі, 
які проживали у місцевості, де 
до них завжди могли дотягнутися 
руки оскаженілих бойовиків та їм 
співчуваючих. Проте свій життє-
вий вибір Давід зробив, ставши на 
захист територіальної цілісності 
країни, любов до якої назавжди 
поріднилася у його серці з особис-
тим щастям. 

З таким сприйняттям своєї 
участі у бойових діях проти тих, 
хто став плюндрувати рідну 
землю, зустрів день 10 серпня 
2014 року старшина Дзідзінаш-
вілі. Артилерійські снаряди, 
хижими круками налетівши із-за 
кордону на розташування «зеле-
них кашкетів», сіяли навкруги 
смерть. Не пожаліли вони того дня 
і батька маленької Ельміри, який 
ще місяць тому, святкуючи день 
народження доньки, привітав її 
незабутніми словами: «Ти у мене 
найкраща, найрідніша у всьому 
світі. Я так люблю тебе, доню!..».

...Поховали її татуся – україн-
ського патріота – з усіма військо-
вими почестями у райцентрі Мар-
ківському, де колись навчався май-
бутній герой – захисник кордону. 

Не довелося старшині Давіду 
Дзідзінашвілі провести свою 
доньку перший раз у перший клас. 
Тепер Ельміра вже другокласниця. 

...Минулість неймовірно 
швидко забирає з собою дні люд-
ського буття, готуючи кожному із 
нас свою долю. А вона, ніби птаха, 
опирається на два крила, щоб 
завжди відчувати готовність до 
високих омріяних злетів. А коли 
крила обпалені страшною раною. 
Як тут жити? Час, як свідчить 
народна мудрість, то найкращі 
ліки, що поступово гоять душевні 
рани, але назавжди залишають 
щемливо болячий рубець пам’яті. 
Пройдуть роки, а з ними усе 
більше віддалятиметься день заги-
белі Давіда Дзідзінашвілі. Проте 
його любима донечка Ельміра, 
підростаючи, при зустрічі з вій-
ськовими у прикордонному одно-
строї, мимоволі шукатиме у них 
схожість з її татусем, коли вона на 
його руках, тоді, ще маленькою, 
поруч із мамою, була найщасливі-
шою у світі.                                   n

У долі два крила
Минуло уже більше року як луганські прикордонники, котрі входили до 
тактичного угрупування «Північ», зазнали нещадного артилерійського 
обстрілу на ділянці ВПС «Станично-Луганське». Вогонь вівся не з боку 
сепаратистів, а з території північного сусіда – з населеного пункту 
Маноцький. Той спекотний серпневий день став останнім у житті 
тридцятиоднорічного українця з грузинським корінням  
старшини Давіда Дзідзінашвілі.
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обличчя кордону

Віктор ВИРВА 

Зустрітися з ним вдруге мені довелося, 
коли разом з бойовими побратимами Дубо-
вий повернувся зі служби на контрольному 
пункті в’їзду-виїзду «Зайцеве». А перед цим 
він – начальник відділення протитанкових 
ракетних комплексів (ПТРК) – з гордістю 
розповідав мені про своїх товаришів, з якими 
неодноразово потрапляв під обстріли сепара-
тистів на так званому «нулі».

– Із відомих причин називати прізвища 
підлеглих не буду, – казав Юрій. – Ми – це 
по-справжньому одна бойова сім’я, де в умо-
вах постійно напруженої обстановки у будь-
якій ситуації, що складається, розраховуєш на 
підтримку побратимів. Тож зустрічаючи кож-
ний день свого власного життя з не меншою 
радістю тисну руку кожному із них, – закінчує 
прапорщик.

Командування ОВВ «Краматорськ» 
характеризує Юрія Дубового як фахового 
спеціаліста та досвідченого військового. За 
його плечима строкова, а згодом п’ятирічна 
служба контрактника у військах зв’язку, а 
також навчання у Чернігівському держав-
ному інституті на факультеті економіки й 
управління персоналом. Енергійний, ціле-
прямований він самотужки творив свою 
життєву кар’єру. Влаштувавшись на роботу 

в гіпермаркет менеджером, за три місяці 
уже займав посаду заступника директора з 
торгівлі. З часом довелося Юрію очолювати 
будівельне підприємство, а потім на посаді 
заступника директора у компанії «Славутич-
буд» займатися виготовленням зупиночних 
комплексів швидкісної електрички у Києві. 
Дітищем їхнього колективу стали також 
модулі, що знайшли своє застосування у різ-
них куточках нашої країни.

19 березня нинішнього року успішний 
організатор виробництва Юрій Дубовий отри-
мав повістку про мобілізацію. Сприйняв це 
спокійно, як і годиться загартованому життям 
чоловікові й прапорщику запасу – Україна 
потребує захисту, значить його місце тепер 
серед її оборонців.

Слово Вітчизна для нього – не порожній 
звук. Народившись у російському місті Ревда, 
що на Уралі, він лише в десятирічному віці 
повернувся з батьками на землю своїх україн-
ських пращурів, один із яких був репресова-
ний військовий діяч. Батько Юрія – спеціаліст 
з будівництва атомних електростанцій, брав 
участь у ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильскій АЕС. Згодом перевіз до міста Сла-
вутич свою сім’ю. З цього часу співуча мова, 
звичаї та народні традиції стали формувати 
душевний світ, характер його сина, любов до 
всього, що мало назву «українське».

– Відданість прапорщика військовій 
справі проявляється перш за все у його став-
ленні до служби, – розповідає про підлеглого 

командир підрозділу майор Василь Сімушин. 
– Під час виконання спеціальних завдань, 
потрапляючи під ворожі обстріли, Дубовий 
завжди діяв сміливо та рішуче, як справжній 
прикордонник.

Коли Юрій та його підлеглі зустріча-
ються з місцевими мешканцями, вони з 
порозумінням ставляться до людей, які 
опинилися за лінією розмежу вання проти-
борчих сил. Особливо це проявилося під час 
реконструкції КПВВ «Зайцеве». Із-за тим-
часових незручностей тоді зросла черга тих, 

хто хотів перетнути лінію розмежування, 
що викликало незадоволення мирного насе-
лення. Не забуваючи про безпекову скла-
дову, привітним словом і своїми врівнова-
женими діями вартові рубежу понижували 
до «нуля» атмосферу напруги. Без зайвих 
затримок прапорщик Юрій Дубовий зі сво-
їми помічниками спочатку здійснювали про-
пуск автомобілів з інвалідами та громадян 
з маленькими дітьми, а потім вже інших. 
У вдячність отримували теплі погляди та  
приязні усмішки.                                              n

Свій обов’язок виконує на «відмінно»
19 вересня виповнилося півроку як мобілізований із 
запасу прапорщик Юрій Дубовий несе службу у складі 
оперативно-військового відділу «Краматорськ».

з когорти кращих

Оксана ІВАНЕЦЬ 

Строкову у військах «зелених 
кашкетів» новоспечений Почес-
ний громадянин розпочав на при-
кордонній заставі «Оріса», далеко 
від рідного дому – в Азербайджані. 
Це був час, коли «единый и могу-
чий» Союз доживав останні місяці 
свого існування. Виконавши вій-
ськовий обов’язок, попрощавшись 
з особовим складом підрозділу і 
своїм чотирилапим помічником 
Діком, рядовий Усов з радістю 
повернувся на милу серцю Слобо-
жанщину. Вдома, у шафі, зберігав 
зелений кашкет як дорогу пам’ять 
про свою солдатську юність.

Минуло декілька років. Україна, 
здобувши незалежність, створила 
власні Прикордонні війська. 1999 
року до їх лав прийшов служити 
за контрактом рядовий Володимир 
Усов. Розпочав з посади стрільця 
застави «Козача Лопань» Хар-
ківського прикордонного загону. 
Уже з перших днів особистою ста-
ранністю звернув на себе увагу  

командирів. Враховуючи високі 
результати в службі та морально-
ділові якості стрільця, 2001 року 
його відправили на навчання до 
Національної академії Прикордон-
них військ України ім. Б. Хмель-
ницького. Тут він мав оволодіти спе-
ціальністю «дільничного інспектора 
прикордонної служби», інститут 
яких тільки почав зароджуватися у 
відомстві «зелених кашкетів».

Отримавши необхідні знання, 
Володимир Усов повернувся у 
свій підрозділ уже з новим служ-
бовим призначенням. А завзяття 
в роботі йому, як завжди, було не 
позичати, що позитивно впливало 
на високі стабільні результати в 
оперативно-службовій діяльності 
щодо протидії контрабанді на 
державному кордоні. За їх під-
сумками Володимир Усов, який 
мав уже звання прапорщика, 2003 
року був визнаний кращим діль-
ничним інспектором Харківського 
загону та нагороджений медаллю 
«За мужність в охороні держав-
ного кордону». Вона і стала пер-
шою висотою у визнанні його 
вагомих заслуг серед когорти вар-
тових рубежу.

Призначений згодом на посаду 
дільничного інспектора новоутво-
реного ВПС «Дергачі», Володи-
мир продовжував удосконалю-
вати свої професійні навички та 
налагоджувати робочі стосунки 
з мешканцями прикордоння. 
Розумію чи всю важливість їхньої 
допомоги для надійного забез-
печення недоторканності дер-
жавного ру бежу, він проводить 
активну роз’яснювальну роботу 
серед населення. Не забуває при 
цьому й про підростаюче поко-
ління – тож завжди був бажаним 
гостем у своїх помічників – членів 
гуртка ЮДП, створеного за його 
ініціативи.

– Найбільш знаковим для мене 
виявився 2008-й рік, – розповідав 
Володимир. – Тоді мені довелося 
брати участь у затриманні понад 
100 нелегальних мігрантів – гро-
мадян Афганістану, Іраку, Індії та 
навіть Португалії.

Нагородженням медаллю «За 
сумлінну службу» вдруге було від-
значено зразкове виконання право-
охоронцем Усовим завдань з охо-
рони державного рубежу. Того ж 
року за результатами оперативно-
службової діяльності його визнали 
кращим дільничним інспектром 
Державної прикордонної служби.

Відтак парадний однострій 
дільничного інспектора прикра-

сила третя нагорода –  медаль 
«За віру та вірність». Окрім 
того, у вигляді заохочення пра-
порщик Володимир Усов отри-
мав службовий УАЗ, який надалі 
став його вірним помічником 
у боротьбі зі злочинністю на  
кордоні.

Нинішнього року прапор-
щику Усову у складі міжвідомчої 
групи довелося нести службу в 
пункті пропуску РФ «Донецьк», 
де він здійснював візуальне спо-
стереження за перетином кордону 
так званими «гуманітарними 
конвоями» північного сусіда. 
Тут стали в нагоді не так про-
фесійні навич ки, як притаманні 
йому висока дисциплінованість, 
витримка, уміння не розгублюю-
чись діяти у складній обстановці. 
Набутим багаторічним досві-
дом триразовий медаліст щедро 
ділиться з новим поповненням 
«зелених кашкетів». А йому є що 
передати іншим у спадок.

Високі досягнення в службі 
та активна робота прапорщика по 
залученню населення до забезпе-
чення надійної охорони кордону, 
патріотичного виховання підрос-
таючого покоління не залишилися 
без уваги місцевої влади та самих 
дергачівців. Їхня думка була єди-
ною: «Удостоїти прикордонника 
прапорщика Володимира Усова 
заслуженого визнання – присвоїти 
йому звання «Почесний громадя-
нин Дергачівського району».

Віриться, що це не остання 
висота героя нашої розповіді.      n

Висоти прапорщика Усова
Урочистою церемонією завершилося присвоєння 
звання  «Почесний громадянин Дергачівського 
району» з врученням диплома, нагрудного знаку, 
грошової премії та занесенням до районної книги 
почесних громадян інспектора прикордонної служби 
ВПС «Дергачі» Харківського загону прапорщика 
Володимира Усова.

2008-й рік. 
Прапорщик Володимир Усов –  
кращий дільничний інспектор ДПСУ 
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Максим Петрик
м. Київ.
Допоможіть знайти 
12-річного Максима Петрика!
19 вересня 2015 року хлопчик пішов з друзями на прогулянку, 

під час якої у дітей виникла суперечка з невідомим чоловіком. Зі слів дітей, чоловік з 
погрозами погнався за Максимом. Після цього хлопчика ніхто не бачив.
Прикмети дитини: виглядає на 12-14 років, 
150-155 см на зріст, худорлявої статури, кругле 
обличчя, коротке світло-русяве волосся,  
блакитні очі.
Особливі прикмети: має шрам на лобі.
Одяг: темно-зелена футболка, сині 
спортивні штани та кросівки.

фотофакт

від щирого серця!

отакої!

зірки на погони
від 15 вересня 2015 року №860-ос
підполковник
по Північному регіональному управлінню 

Державної прикордонної служби України
майору ДЯГЕЛЮ Денису Анатолійо-

вичу 
по Західному регіональному управлінню 

Державної прикордонної служби України
майору ПАНЬКІВ Оксані Василівні 

від 17 вересня 2015 року №867-ос
по Головному центру обробки спеціаль-

ної інформації Державної прикордонної 
служби України

майор
капітану СОЛОДЯК Оксані Юріївні 

Управління кадрового 
забезпечення АДПСУ

Олена ТАЩИЛІНА 

У США відбулося урочисте відкриття 
першого в США пам’ятника «Небесній 
Сотні» та усім Героям, які поклали життя за 
Україну.

Його встановили поряд з Українською 
православною церквою Святого Андрія 

у Блумінгдейлі поблизу Чикаго. До збору 
коштів на споруждення  меморіалу героям 
«Небесної Сотні» долучилася українська 
діаспора в США. Церемонію його освя-
чення за участі міністра фінансів України 
Наталії Яресько, генерального консула 
України в Чикаго Лариси Герасько, губер-
натора штату Іллінойс Брюса Раунера та 
конгресмена Пітера Роскама провів Свя-
тійший Патріарх Київський та всієї Руси-
України Філарет.                                         n

Америка 
вшанувала 
«Небесну 
Сотню»

Віталій ОЛІЙНИК

За підрахунками експертів військо-
вослужбовці зекономили для державного 
бюджету близько 700 тисяч гривень. Про-
ект допомогли реалізувати буковинські 
волонтери, які разом із «зеленими кашке-
тами» закупили обладнання та програмне 
забезпечення для проведення якісної діа-
гностики техніки.

Хлопці скромно зазначають, що вони 
просто робили свою роботу. Тим не менше, 
незважаючи на формальне перемир’я, 
поратися із «залізними кіньми» механікам 
нерідко доводилося під ворожим обстрілом.

«Іноді ремонт автомобіля не такий 
складний як здається. В кожному підрозділі 
потрібні спеціалісти, які вміли б це робити, 
бо кілька людей не матимуть змоги щоразу 
їздити в зону АТО» – зазначає старший групи 
з ремонту бронетанкової техніки Чернівець-
кого прикордонного загону капітан Сергій 
Макаренко.                                                      n

зона АТО

Механіки-відчайдухи

Четверо прикордонників Чернівецького загону протягом 
місяця в зоні проведення антитерористичної операції 
здійснили діагностику та ремонт 120 одиниць автомобільної 
техніки, в тому числі – двох бронетранспортерів. 

Щиро вітаємо з Днем народження най-
кращого в світі чоловіка, татуся, брата, сина, 
зятя, онука, племінника – підполковника 
Білгород-Дністровського прикордонного 
загону ХОМЮКА Сергія Володимиро-
вича! Від усього серця бажаємо щастя, 
радості, добра, здоров’я, успіхів, благопо-
луччя та достатку! Нехай у Твоїх задумах 
завжди залишається мудрість, у службових 
справах – підтримка однодумців, у серці – 
тепло від людської вдячності! Будь завжди 
в хорошому настрої, вір у свої сили, прагни 
до втілення мрій у реальність. Нехай Твій 

життєвий і професійний шлях буде наповне-
ний новими злетами та досягненнями, а все 
зроблене добро вертається сторицею! Нехай 
щастить завжди та всюди і хай Бог благо-
словляє усе Твоє подальше життя!

Нехай Тобі вічно всміхається доля,
Несуть тільки радість майбутні роки.
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Збуваються мрії, бажання й думки!

З любов’ю та повагою 
дружина Наталія, син Богданчик, 
брат Андрій, батьки, бабуся Надія 

та вся родина.

Юрій ЗАНОЗ 

Він ефективно зупиняє кулі від 5,45 до 
калібру 9 мм, випущені з триметрової від-
стані, має товщину два сантиметри і важить 
трохи більше чотирьох кілограмів. Коштує 
бронежилет в 2,5 разу дешевше, ніж типові. 

«Жилет не лише не дозволяє кулі про-
никнути в тіло людини, а й послаблює кіне-
тичний удар. Куля не відбивається, не рико-
шетить, а «в’язне» в тканинах жилета», –  
заявив один із авторів винаходу. 

Дія «шовкового» бронежилета базується 
на 35%-й еластичності й високій міцності 
шовку та матеріалу шовкового кокона, а 
також на міцному «зв’язуванні» шовко-

вих коконів натуральним каучуком. Жилет 
виготовляється завдяки висушуванню і пре-
суванню в спеціальній прес-формі суміші 
з коконів та рідкого натурального каучуку. 
Автори винаходу, вже запатентованого в Таї-
ланді, незабаром збираються представити 
свій бронежилет, що вже пройшов перший 
етап випробувань,  на спеціально організо-
ваній презентації.                                          n

«Шовковий»  бронежилет
Тайські виробники 
шовку на основі 
коконів шовкопряда і 
натурального каучуку 
створили надміцний 
«натуральний» 
бронежилет. 


