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Державний кордон України перетнуло

1,45 млн. 
осіб

 363 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

50 
осіб

Вилучено

12 од.
зброї

Затримано товарів 
і вантажів, що незаконно 
переміщувалися через 
державний кордон, на

1,24 
млн. грн.

з них 7
незаконних мігрантів

>
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

НА КОНТРОЛІ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ ТЕТ–А–ТЕТ

Про нинішній стан лікування та реабілітації 
прикордонників, поранених у зоні АТО, 
розповідає начальник управління 
охорони здоров’я Департаменту 
матеріально–технічного забезпечення 
АДПСУ генерал–майор медичної 
служби Валентин Волоха.

Одужати щоб перемогти

Президент України Петро Порошенко 
під час робочої поїздки до Одеської 
області провів нараду з керівниками 
правоохоронних органів щодо 
боротьби з контрабандою та корупцією 
на державному кордоні. 

Вже протягом місяця на Донеччині функціонують нові 
для прикордонного відомства підрозділи – оперативно-
бойові прикордонні комендатури. Необхідність їх 
створення та розгортання продиктована нинішньою 
суспільно–політичною ситуацією, що перетворила 
колись мирний Донбас на театр воєнних дій. А ось хто 
в складі нових структурних одиниць сьогодні виконує 
оперативно–бойові завдання та як, власне, відбувається 
«обжиття» визначених ділянок відповідальності 
спробуємо розібратися в нашому матеріалі.

На смузі безпеки

Президент оголосив війну 
корупції на кордоні

4
стор.

> 4 од.
боєприпасів

ЗНАК ВОЇНА

Тема забезпечення українських 
військовослужбовців особистими 
жетонами набуває особливої 
актуальності сьогодні, коли багато 
воїнів, загиблих у зоні АТО, на довгий 
час, а може й назавжди залишаться 
неупізнаними.

Медальйони безсмертя
ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

7 серпня прикордонна колона потрапила під 
шквальний обстріл бойовиків. Цей день став 
останнім для заступника начальника 
мобільної прикордонної застави 
Навчального центру ДПСУ капітана 
Лифаря Сергія Івановича і чорним 
четвергом для усієї його родини.

Чорний четвер

6
стор.

5
стор.

2
стор.

7
стор.
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УКРАЇНИ

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ НА КОНТРОЛІ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Розпочинаючи нараду Петро 
Порошенко зазначив, що вкрай 
незадоволений ситуацією з мит-
ним оформленням вантажів і 
станом справ з протидією контр-
абанді та корупції у правоохорон-
них органах. Як приклад він навів 
найбільший ринок в Україні – 
одеський «7-ий кілометр».

– Якщо ви шукаєте, де вам 
знайти порушення митного зако-
нодавства, пане міліціонер, пане 
митник, пане прокурор, пане 
голова Служби безпеки, зробіть 
те, що я зробив сьогодні зранку. 
Я відправив своїх помічників на 
«7-ий кілометр», де ми опитали 
одинадцять торгівельних точок 
з перевіркою документів щодо 
митного оформлення товару. 
Жодна з точок не мала митних 
документів. Але різноманіття то-
варів, які знищують українську 
промисловість, тому що заво-
зяться без мита, – дуже велике. Я 
не дам перетворити Україну в ба-
нанову республіку і зроблю все, 
аби допомогти вам у боротьбі з 
контрабандою та корупцією на 
державному кордоні! – наголо-
сив Глава Держави.

Причому Президент звернув 
увагу керівників правоохоронних 
відомств, що такий незадовільний 
стан боротьби з контрабандою 
панує не лише на півдні, а й у всіх 
без виключення регіонах краї-
ни. Зокрема, нещодавно на Чоп-
ській митниці зафіксовано випа-
док, коли понад 20 українських  

вантажівок було оформлено як 
порожні, а водночас з угорського 
боку – як ввезення латуні (кольо-
рового металу, на який встановле-
но обмеження щодо вивезення за 
межі митної території України). 

Ще одна злочинна схема ви-
крита у зоні діяльності Микола-
ївської митниці. Так, 22 вересня 
9 контейнерів з цигарками на  
теплоході «Джопер» було заявле-
но для митного оформлення в ре-
жимі транзит з вивезенням мор-
ським транспортом до Туреччини. 
Проте фактично тютюнові ви-
роби було розвантажено в порту 
«Октябрський», в зоні діяльності 
тієї ж митниці, що оформляла ви-
хід судна.

– Хлопці, ці всі схеми – секрет 
Полішинеля, і не думайте, що у 
Президента до цього не дійшли 
руки. Раз говорив у своєму кабі-
неті без преси, сьогодні говорю 
при пресі. Вам немає куди відсту-
пати, дорогі мої. На вас не лише 
питання наповнення державного 

бюджету, перед вами стоїть питан-
ня захисту української економіки. 
Українські виробники всі платять 
податки, а контрабандисти пла-
тять лише хабарі. І таким чином 
ми знищуємо економіку… Я цього 
не дам зробити. Ще раз підкрес-
люю: дуже легко викрити всі ці 
схеми, вони всі нам відомі. Єдина 
моя позиція – вони можуть пра-
цювати тільки тоді, коли мають 
«кришу» в правоохоронних орга-
нах. Я вас навчу, як цю «кришу» 
зруйнувати, – наголосив Петро 
Порошенко.

– Країна з лютого повинна 
жити по-новому, а це аж ніяк не 
життя по-новому. І ніхто не буде 
з цим миритися, – продовжив  
Петро Олексійович. – Президент 
не задіяний і не буде задіяний в 
жодній цій схемі. Я ці дахи осо-
бисто зруйную. Я дав час кожному 
з вас для того, щоб продемонстру-
вати свою ефективність. Час спли-
нув. Прийшла пора відповідати. 
Потрібна допомога з боку  

Президента – прошу дуже, ми для 
цього зібралися. Потрібно законо-
давче врегулювання – прошу дуже. 
Потрібно кадрове посилення –  
укріпимо.

На підтвердження своїх слів 
Президент поінформував при-
сутніх, що прийняв рішення 
призначити Головою Державної 
прикордонної служби генерал-
лейтенанта Віктора Назаренка. 
Глава Держави підкреслив, що 
новий очільник прикордонного 
відомства є справжнім професіо-
налом і під його керівництвом 
Держприкордонслужба з гідністю 
виконає усі поставлені перед нею 
завдання, передусім – посилення 
безпеки українських рубежів.

– Ось орден Червоної Зірки, 
який на Вашому мундирі, Вікто-
ре Олександровичу, Ваше афган-
ське минуле і Ваша діяльність у 
зоні АТО дадуть Вам достатньо 
моральних підстав для того, щоб 
ми припинили участь прикордон-
ників у корупційних схемах, про-
никнення товарів через «зеленку» 
і подібні позиції в портах України, 
– висловив переконання Прези-
дент України.

Також Глава Держави під-
креслив, що необхідно спростити 
процедуру митного оформлення 
вантажів, реєстрації товарів, за-
провадити електронну систему 
декларування і мінімізувати кон-
такт працівників митних органів 
з тими, хто ввозить продукцію на 
територію України. «Оформлення 
товарів від проходження митного 
контролю до кінцевого спожива-
ча скоротимо до двох тижнів», – 
сказав Президент.

Завершуючи нараду Петро 
Порошенко дав доручення пра-
воохоронним органам ретельно 
розібратися з усіма наведеними 
ним прикладами правопорушень 
у митній сфері й доповісти йому 
за результатами розслідувань. 
Причому це повинні бути не за-
гальні тези, а конкретні результа-
ти з перекриття злочинних схем 
і притягнення корупціонерів до 
відповідальності.                              n

Президент оголосив війну 
корупції на кордоні
Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Одеської 
області провів нараду з керівниками правоохоронних органів щодо боротьби 
з контрабандою та корупцією на державному кордоні. Глава Держави заявив, 
що покладе край корупційним схемам на митниці та зробить все можливе для 
полегшення ввезення товарів в Україну.

ДАТА

Валентина ЛАЗАРЧУК

– Рівно 70 років тому наші 
діди й прадіди звільнили Україну 
від фашистських загарбників, – 
підкреслив у своєму виступі Петро 
Порошенко. – У розпал глобаль-
ного протистояння на території 
України воюючі сторони провели 
майже половину всіх стратегічних 
оборонних і наступальних опера-
цій. Понад 9 мільйонів вихідців з 
України стали на бій з ворогом у 
складі Червоної армії. Ще мільйо-
ни українців воювали з нацистами 
та їх союзниками, перебуваючи у 
складі УПА, у лавах радянських 
партизанських з’єднань, в рядах 
Війська Польського, американ-
ської, австралійської, британ-

ської, канадської армій, загонах 
французького, югославського та 
словацького опору. Внесок укра-
їнців у справу визволення народів 
Європи від нацизму та спільну 
перемогу у Другій світовій війні – 
беззаперечний. 

– Дорогі ветерани, я вклоняю-
ся світлій пам’яті ваших полеглих 
побратимів, усіх співвітчизників, 
які не пережили ту велику війну. 
Переконаний, що ваші сила духу 
та непохитна віра у торжество 
добра над злом завжди надихати-
муть нові покоління українців на 
захист рідної землі та розбудову 
отчого дому. Народ, який пам’ятає 
звитяги своїх предків, – незбори-
мий, – наголосив Президент.

– Україна – одна з країн-
переможниць Другої світової 
війни. Водночас наша держава 

одна з найбільш постраждалих у 
ній. Ми це пам’ятаємо і ніколи 
не забудемо. Військова агресія, 
яка чиниться нині проти нашої 
країни, – це не тільки злочин 
проти всіх нас, її громадян. Це 
злочин проти пам’яті ветеранів, 
солдатів і офіцерів, які воюва-
ли проти гітлерівців. Історія все 
розставить на свої місця. Органі-
затори такого злочину не уник-
нуть покарання, як не уник ли 
його й ті, хто розв’язав Другу 
світову війну, – зазначив Арсе-
ній Яценюк. 

Провів паралелі між сьогод-
нішніми та 70-річної давності 
трагічними подіями й Олександр 
Турчинов. «Нині точиться багато 
спекуляцій навколо слова «фа-
шизм», але справжній фашизм – 
це неповага до людського життя. 
Фашизм – це коли життя та доля 
особистості не важать нічого, коли 
ЗМІ зомбують, а правда спотво-
рюється. Сімдесят років тому ми 
вже звільнили Україну від фашист-
ських загарбників. Переконаний: 
звільнимо і зараз!», – резюмував  
Голова Верховної Ради України. n

Народ, який пам’ятає звитяги предків, – незборимий!
З нагоди відзначення 70–ої річниці визволення 
України від фашистських загарбників Президент 
України Петро Порошенко, Голова Верховної  
Ради України Олександр Турчинов, Прем’єр–міністр 
України Арсеній Яценюк вшанували в столичному 
парку Слави пам’ять загиблих героїв покладанням 
квітів до могили Невідомого солдата.

n Іпотеку 
погасить держава

Сім’ям загиблих під 
час проведення АТО 
військовослужбовців, на яких 
поширюється дія Закону України 
«Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» держава погасить 
суму зобов’язань за пільговими 
довготерміновими кредитами 
на будівництво (реконструкцію) 
і придбання житла. Відповідну 
постанову на черговому засіданні 
схвалив Кабінет Міністрів 
України. «Це найменше, що 
держава може зробити для сім’ї, 
яка втратила рідну людину, 
годувальника. Держава віддала 
б більше за те, щоб сьогодні не 
гинули люди», – прокоментував 
це рішення заступник міністра 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
Дмитро Ісаєнко.

Олена ТАЩИЛІНА

n Захиститись 
від Еболи

Через лихоманку Ебола 
у київських аеропортах 
«Бориспіль» і «Жуляни» ввели 
додатковий санітарний контроль. 
«В аеропортах чергують 
представники санітарно-
епідеміологічної служби. У разі 
підозри на зараження лихоманкою 
або іншими небезпечними 
захворюваннями, запускається 
процес локалізації.  За 30 хвилин 
розгортаються спеціальні 
бригади, і літак транспортується 
на санітарну ділянку, що вже 
організована в кожному аеропорту. 
Якщо хворого госпіталізують, то 
далі визначається коло людей, 
які могли контактувати з ним. Їх 
також доправляють в ізолятор для 
медичного обстеження»  –  
пояснив  заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації з питань охорони 
здоров’я та соціального захисту 
Михайло Радуцький.

Валентина ЛАЗАРЧУК

n Третина 
українців 
допомогла армії

 Близько третини українців 
(32,5%) у травні–вересні 
нинішнього року передали гроші 
на потреби української армії. Про 
це свідчать дані соцопитування, 
проведеного спільно Фондом 
Демократичні ініціативи імені 
Ілька Кучеріва та Київським 
міжнародним інститутом 
соціології. Ще 23% громадян 
скористалися посередництвом 
благодійних фондів і 
волонтерських організацій. 
Через ці громадські інститути 
вони передавали українській 
армії речі та продукти. Майже 
кожен десятий (9%) взяв 
участь у магазинних акціях, 
купивши товари за списками для 
потреб армії і передавши їх до 
волонтерів. Найбільше допомогли 
армії люди із Західної (47%) і 
Центральної (37%) України. 
Південь і Схід дещо відстають – 
29% і 18% відповідно.

Юрій ЗАНОЗ
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УКРАЇНИ

ПРІОРИТЕТИОФІЦІЙНО

БЕЗПЕКА КОРДОНУ – МОГУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
№ 821/2014

Про призначення В. Назаренка 
Головою Державної прикордонної 
служби України

Призначити НАЗАРЕНКА Віктора  
Олександровича Головою Державної прикор-
донної служби України.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
23 жовтня 2014 року

Голова 
Державної 

прикордонної 
служби України 

генерал-лейтенант 

НАЗАРЕНКО 
Віктор 

Олександрович 

Назаренко Віктор Олександрович народив-
ся 5 березня 1956 року в Мінську. 1977 року за-
кінчив Львівське вище військово-політичне 
училище, після чого протягом шести років 
проходив службу у Львівському прикордонно-
му загоні Західного прикордонного округу на 
посадах заступника начальника та начальника 
прикордонних застав.

З 1983 по 1986 рік навчався у військовій 
Академії імені М.В. Фрунзе. Після її закінчен-
ня протягом 1986-1992 років проходив службу 
в Середньоазіатському прикордонному окрузі 
на посадах начальника мотоманевреної групи 
(брав участь у бойових діях в Демократичній 
Республіці Афганістан), заступника начальника 
штабу – начальника відділення штабу, началь-
ника штабу – заступника начальника прикор-
донного загону.

З 1992 по 1994 рік – начальник штабу – за-
ступник начальника Львівського прикордонно-
го загону Прикордонних військ України. Про-
тягом 1994–1995 років – очолював Окремий 
контрольно-пропускний пункт «Прикарпаття». 
У 1995–1998 роках Віктор Назаренко обіймав 
посаду заступника начальника штабу Північно-
Західного управління Прикордонних військ 
України, після чого протягом двох років був за-
ступником командувача військ напряму – на-
чальником оперативно-військового відділу Пів-
денного напряму Прикордонних військ України. 
1999 року полковнику Віктору Назаренку при-
своєно військове звання «генерал-майор».

2000 року генерал-майора Віктора Назаренка 
призначено на посаду командувача військ Крим-
ського напряму, яку він обіймав протягом двох 
років. Згодом продовжив службу на аналогічній 
посаді Азово-Чорноморського напряму. Після 
реорганізації Прикордонних військ у Державну 
прикордонну службу Віктор Назаренко обій-
няв посаду начальника Азово-Чорноморського 
регіо нального управління ДПСУ.

Із 2004 по жовтень 2014 року він – перший 
заступник директора Департаменту охорони 
державного кордону Адміністрації Державної 
прикордонної служби України.

6 жовтня 2014 року призначений на посаду 
першого заступника Голови Державної прикор-
донної служби України – директора Департа-
менту охорони державного кордону, а 23 жовтня 
2014 року згідно з Указом Президента України 
генерал-лейтенант Віктор Назаренко очолив 
прикордонне відомство.

Назаренко Віктор Олександрович є докто-
ром військових наук із спеціальності «Охорона 
державного кордону» та кандидатом психоло-
гічних наук із спеціальності «Психологія діяль-
ності в особливих умовах».

Нагороджений орденом Богдана Хмельниць-
кого ІІІ ступеня (за організацію охорони та обо-
рони о. Коса Тузла), орденом Богдана Хмель-
ницького ІІ ступеня (за бездоганну службу), 
орденом «Червоної зірки» та медаллю «За бойові 
заслуги» (за службу в Афганістані), а також інши-
ми державними і відомчими відзнаками.

Одружений, має сина та доньку.

Сергій ЧЕРЕВАТИЙ

23 жовтня Президент 
України Петро Порошенко 
підписав Указ про призна-
чення Головою Державної 
прикордонної служби Украї-
ни генерал-лейтенанта Вікто-
ра Назаренка. Своє рішення 
Верховний Головнокоман-
дувач оголосив під час на-
ради з керівництвом право-
охоронних органів в Одесі. 
На цій нараді Глава Держави 
поставив жорсткі вимоги по 
боротьбі з контрабандою та 
корупцією. А вже 24 жовтня 
новий керівник прикордон-

ного відомства на службовій 
нараді з персоналом Адміні-
страції Держприкордонслуж-
би наголосив на безумовному 
виконанні вимог Президента 
та довів свої вимоги з ураху-
ванням нових викликів, які 
стоять перед прикордонною 
службою. Пріоритет – за-
безпечення недоторканності 
державного кордону, недопу-
щення порушення Закону та 
всебічна протидія корупції. 

Голова Служби наголо-
сив, що коли у країні йдуть 
бойові дії, змінилася система  
цінностей у суспільстві. Це 
мають зрозуміти всі й працю-
вати, проявляючи відданість 
національній ідеї. Найви-

щим мірилом цього будуть 
порядність і професіоналізм. 

– Некомпетентних лю-
дей нам не потрібно, – за-
значив Віктор Назаренко. 
– Для мене немає незмінних 
авторитетів, немає кума, бра-
та, свата чи друга. Віднині 
кожен буде заслуговувати 
свій авторитет щоденною 
дуже активною працею, не-
залежно від того чи це гене-
рал, чи молодший офіцер. 
Кожен відповідатиме за свою 

ділянку роботи. Начальник 
відділу керуватиме ввіреним 
йому підрозділом, а не вищі 
інстанції. Всім, хто зрозу-
мів нові вимоги, поставлені 
керівництвом держави та 
служби, будуть надані макси-
мальні можливості для їх реа-
лізації, а тим, хто хоче жити 
за старими мірками навряд 
чи знайдеться місце у нашо-
му строю – підкреслив Голо-
ва Державної прикордонної 
служби України.                      n

«Змінилася 
система цінностей. 
Це мають 
зрозуміти всі!»

Сергій АСТАХОВ

З метою кардинальної зміни ситуації, що сталася на кордоні, 
Адміністрацією Держприкордонслужби узгоджено питання ко-
ординації дій з іншими правоохоронними органами на централь-
ному і регіо нальному рівнях, посилено запит з керівників орга-
нів охорони та підрозділів кордону за стан справ, активізовано 
роботу з протидії корупції серед персоналу, розпочалося цільове  

«оздоровлення» військових колективів. Одночасно активними 
темпами проводяться роботи з інженерного облаштування кор-
дону, в першу чергу російської та молдовської ділянок. 

Протидія контрабанді керівництвом Служби розглядаєть-
ся комплексно, тому що злочинна діяльність на кордоні, яка 
несе реальну загрозу національній та економічній   безпеці – 
це не точкові побутові правопорушення, а добре вибудовані 
схеми, налагоджені транснаціональними організованими 
злочинними угрупованнями. 

Останнім часом особливих збитків державі завдає контра-
банда товарів підакцизної (перш за все сигарети і спирт), а 
також промислової та сільськогосподарської груп.  Частіше 
всього ці товари прикордонники затримують на кордоні з Ро-
сією (32% від загальної кількості товарів), придністровському 
сегменті  українсько-молдовського кордону (29%), на захід-
них ділянках в межах Закарпатської, Львівської та Волинської 
областей (понад 20%), а також у морських пунктах пропуску 
– в першу чергу в Одеській області (12%). 

Порівняно з минулим роком на 30% зросла кількість ви-
явлених співробітниками Держприкордонслужби кримі-
нальних правопорушень. Тільки за останні три тижні відбу-
лася низка серйозних затримань контрабанди, в тому числі 
виявлено нові схеми переправлення білоруських сигарет до 
Придністров’я  транзитом з Литви.   

Вимагаючи від персоналу Служби ще більшої активіза-
ції роботи з протидії контрабанді, Голова  Держприкордон-
служби генерал-лейтенант Віктор Назаренко, підкреслив, що 
головними при формуванні нових підходів протидії органі-
зованій злочинності на кордоні повинні стати: узгоджена з ін-
шими правоохоронними органами робота з ліквідації злочин-
них угруповань, перебудова взаємодії правоохоронних органів, 
в першу чергу шляхом виключення дублювання функцій та 
розпорошування зусиль, а також цільова робота з персоналом 
щодо недопущення втягування  в протиправну діяльність.   

Варто зазначити, що з початку року прикордонниками ви-
явлено, вилучено та передано за компетенцією 642 од. зброї, 
66,5 тис. боєприпасів, 32 кг вибухівки, 330 кг наркотичних і 
психотропних речовин та 138 кг прекурсорів. Загальна сума 
затриманих товарів становить 132 млн. гривень.                              n

Новий наступ 
на контрабанду

Нарада, яку провів Президент України Петро 
Порошенко з керівниками правоохоронних 
органів щодо припинення контрабандної 
діяльності в Південному регіоні, знайшла своє 
конкретне втілення в рішеннях керівництва 
Держприкордонслужби. 

ФОТОФАКТ

Роман СТАХІВ, 
фото Ярослави МЕЛЬНИК

На Львівському бронетанково-
му заводі за позабюджетні кошти 
відремонтовано БТР-60ПБ 1982 
року випуску, який зберігався у 
Львівському прикордонному загоні 
і не використовувався з 1994 року. 

Спеціалісти заводу провели ка-
пітальний ремонт двигунів, транс-
місії, ходової частини, гальмівної 

системи, електрообладнання, за-
мінено всі гумовотехнічні вироби 
броньовика. Встановлено штатне 
озброєння КПВТ та ПКТ.

Важливо, що наразі тривають 
роботи з відновлення працездат-
ності ще трьох прикордонних БТР-
60ПБ. До кінця нинішнього року ці 
бронетранспортери знач но підси-
лять прикордонні підрозділи Захід-
ного регіонального управління під 
час виконання оперативно-бойових 
завдань на східній ділянці рубежу  
нашої держави.                                     n

БТРи повертаються у стрій
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ТЕТ–А–ТЕТ

Спілкувавсÿ Андрій КУЧЕРОВ

– Òîâàðèøó ãåíåðàëå, ïîïåðåäíÿ ðîçìîâà ç 
Âàìè áóëà íà ïî÷àòêó ðîêó. Â òîìó ³íòåðâ’þ 
ìè ïî÷èíàëè ç ë³êóâàííÿ íàøèõ ïðèêîðäîííè-
ê³â, ÿê³ îòðèìàëè ïîðàíåííÿ ó ïóíêò³ ïðîïóñ-
êó «Áà÷³âñüê». Êàðòèíà ñüîãîäí³ êàðäèíàëüíî 
çì³íèëàñÿ. ª çàãèáë³, à òàêîæ ÷èìàëî ïîðàíå-
íèõ. Ñê³ëüêè ïðèêîðäîííèê³â ïðîõîäÿòü ë³êó-
âàííÿ ó ìåäè÷íèõ óñòàíîâàõ? Êîãî íå âäàëîñÿ 
âðÿòóâàòè? 

– На превеликий жаль, втрати, у тому 
числі й безповоротні, не оминули особо-
вий склад Державної прикордонної служби 
в зоні проведення АТО. На сьогодні маємо 
60 загиблих, з яких 59 військовослужбовців 
і 1 працівник та 348 поранених, у тому числі 
34 – у тяжкому стані (дані на 27 жовтня).

Зазначу, що завдяки зусиллям керівни-
цтва Служби, медичних працівників вій-
ськової ланки та наших клінічних госпіталів 
на сьогодні уже пройшли лікування та ви-
писані з покращенням до місць проходжен-
ня служби 302 військовослужбовці. 

– Íàñê³ëüêè åôåêòèâíî, íà Âàøó äóìêó, 
ïðàöþº ëàíöþã «ñàìîïîì³÷ –  åâàêóàö³ÿ – 
ë³êóâàííÿ» â ñòàö³îíàðíèõ óìîâàõ?

– З кожним прикордонником прово-
дяться заняття щодо першої медичної допо-
моги, яку він повинен надавати собі сам або 
своєму товаришу в разі необхідності безпо-
середньо на полі бою. Хочу наголосити, що 
кожен (!) військовослужбовець, задіяний в 
обороні державного кордону, забезпечений 
перев’язувальним індивідуальним пакетом, 
кровоспинним джгутом, знеболювальним 
засобом у шприц-тюбику (буторфанолу 
тартрат) та засобами для знезараження води. 

Що стосується організації лікування й 
евакуації, то управління охорони здоров’я 
АДПСУ здійснює цілодобовий моніторинг 
медичного забезпечення, контроль ліку-
вання та організовує евакуацію поранених 
і травмованих в зоні АТО до наших клініч-
них госпіталів. А за потреби високоспеціа-
лізованої медичної допомоги – оперативно 
організовуємо консультації ведучих фахів-
ців та доставляємо поранених до провідних 
медичних закладів Міністерства оборони 
України або науково-медичних закладів 
МОЗ України.  

– Ó ÇÌ² íåïîîäèíîê³ ñþæåòè ïðî òðàí-
ñïîðòóâàííÿ ç ìåòîþ îïåðóâàííÿ òà ë³êó-
âàííÿ íàéá³ëüø «âàæêèõ» õâîðèõ çà êîðäîí. 
Õòî ç ïðèêîðäîííèê³â ïðîõîäèâ àáî ïðîõîäèòü 
ë³êóâàííÿ çà ìåæàìè äåðæàâè? ßê³ º ðåçóëü-
òàòè?

– Насамперед зазначу, що відомчі клі-
нічні госпіталі за рівнем оснащення медич-
ним обладнанням, кваліфікацією лікарів, 
середнього і молодшого медичного персо-
налу спроможні у повному обсязі надати 
гарантований державою рівень медичної 
допомоги. Наведу факт: у наших закладах 
проліковано понад 90% від загальної кіль-
кості поранених.

Проте є військовослужбовці з украй 
важкими пораненнями і яким показано 
лікування у високоспеціалізованих медич-
них установах, у тому числі й за кордоном. 
На сьогодні в Республіці Ізраїль проведено 
лікування молодшого сержанта Лугансько-
го прикордонного загону, який 2 червня 

отримав важке поранення черевної по-
рожнини з ураженням печінки та тов-
стого кишківника. Зарубіжні 
колеги взялися за лікування. 
Як результат, стан його по-
кращився і  нещодавно він 
повернувся в Україну.

У спеціалізованій 
клініці міста Хадасса 
в Ізраїлі з 8 жовт ня 
перебуває капітан 
Луцького при-
кордонного заго-
ну, який 18 липня 
отримав тяжке 
поранення і був доставлений у Централь-
ний клінічний госпіталь. Характер каліцтва 
та висновки медиків дали підстави для від-
правки його для лікування за кордон.     

Окрім цього, Адміністрація Держпри-
кордонслужби надіс лала до Міністерства 
охорони здоров’я клопотання щодо на-
правлення ще двох військово службовців 
відомства для лікування та медичної реабі-
літації за кордон. Ми робимо все можливе, 
щоб позитивно вирішити це питання і наші 
військовослужбовці, згідно з їхніми медич-
ними показаннями були направлені для лі-
кування за кордон.

– Âèáà÷òå òîâàðèøó ãåíåðàëå, àëå íà-
â³òü ç âóñò Ïðåçèäåíòà òà Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà 
íåîäíîðàçîâî çâó÷àëà êðèòèêà íà àäðåñó â³é-
ñüêîâîãî â³äîìñòâà, ùî âèä³ëåí³ êîøòè ðåàë³-
çóþòüñÿ ïîâ³ëüíî. Ç ³íøîãî áîêó, Ì³íîáîðîíè 
ïîñèëàºòüñÿ íà âêðàé ñêëàäíó òà áþðîêðàòè-
çîâàíó ñèñòåìó çàêóï³âåëü. À ÿê øâèäêî ïðè-
êîðäîííå â³äîìñòâî ðåàãóº íà âèêëèêè ñüîãî-
äåííÿ?

– Можу сказати за свою ділянку від-
повідальності. Відповідно до бюджету на 
2014 рік і додатково виділених Урядом у 
квітні–червні асигнувань на забезпечення 
лікарськими засобами, виробами медич-
ного призначення, медичним обладнан-
ням і апаратурою Державній прикордонній 
службі виділено понад 22,5 млн. гривень. 
За ці кошти вже закуплено пересувну 
цифрову рентгенівську систему – інтра-
операційний арочний рентген-апарат з 
цифровою обробкою зображення. Він на 
сьогодні вкрай необхідний для проведен-
ня діагностики і лікування військовос-
лужбовців, які зазнали поранень. Також 
придбано 3 ультразвукових діагностичних 
системи (одна з яких – нового поколін-
ня експертного класу), 14 апаратів штуч-
ної вентиляції легень марки «Ювент» та 
«Бриз», з яких  4 – це транспортні апарати 
для використання у реанімаційних автомо-
білях, 2 фіброгастроскопи та відеогастрос-
коп, 25 електрокардіографів та 10 дефібри-
ляторів для потреб медицини первинної 
ланки, 8 ультракомпактних моніторів для 
спостереження за життєзабезпечувальни-
ми функція ми пацієнта. 

Крім того, завдяки проведенню від-
критих торгів за скороченою процедурою 
здійснено закупівлю необхідної кількості 
перев’язувальних засобів і шовного матеріа-
лу, дезінфекційних засобів, ліків, серед яких 
знеболюючі та антибіотики. Нам вдалося не 
лише задовільнити сьогоднішні потреби в 
повному обсязі, але й створити резерви. 

Однак це не все. Ми активно працюємо 

і за іншими напрямами. Я б назвав 
це роботою «на результат». Напри-

клад, позитивно виріше-
но питання передачі від 

Міністерства оборони 
України індивідуаль-

них перев’язувальних 
пакетів  з прогумо-
ваною оболонкою у 
кількості 50 000 шт. 
для нашого персо-
налу, який перебу-
ває у зоні АТО. 

Також згідно з 
розпорядженням 

Кабінету Міністрів України три місяці 
тому нам передано два автомобілі екстре-
ної медичної допомоги на базі «Peugeot 
Boxer» та ГАЗель із сфери управління Мі-
ністерства охорони здоров’я України на 
баланс Центрального клінічного госпіта-
лю відомства. Ще два реанімобілі отрима-
но для Львівського клінічного госпіталю 
за рахунок благодійної допомоги медич-
них організацій м. Катовіце (Респуб ліка 
Польща) та один  реанімобіль від волонте-
рів Київської організації «Карітас» для Кі-
нологічного навчального центру за умови 
його використання безпосередньо в зоні 
проведення АТО.

– Âè ê³ëüêà ðàç³â çãàäóâàëè ïðî äîïî-
ìîãó áëàãîä³éíèê³â ³ íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é. 
Âîëîíòåðñüêèé ðóõ – öå íàä³éíå ïëå÷å ó âè-
ãëÿä³ ìàòåð³àëüíî¿ òà ìîðàëüíî¿ ï³äòðèìêè 
ëþäåé ó ïîãîíàõ. Íå îìèíóëà öÿ óâàãà ïðèêîð-
äîííèê³â?

– Волонтерський рух сьогодні на-
був неабиякої активності. Про це ба-
гато пишуть у газетах, показують по 
телебаченню і суспільство по достоїн-
ству оцінює вклад небайдужих людей 
у фундамент української державності. 
Але хотів би навести інший приклад.  На 
рахунки Окремої комендатури охорони та 
забезпечення від Національної Академії 
Наук України свого часу надійшли кошти у 
сумі 998 944 гривень. Призначення: «Бла-
годійна допомога військовослужбовцям, 
пораненим у ході бойових зіткнень». Це, 
безумовно, вчинок, адже всі знають, що 
українська наука живе досить скромно. 

Керівництво відомства прий няло рішен-
ня про виплату цих коштів військовослуж-
бовцям в залежності від тяжкості їх пора-
нення. Відбулося засідання робочої групи. У 
результаті 34 прикордонники, які  отримали 
тяжкі ушкодження в зоні проведення АТО, 
отримують 15 521 грн. кожен, а 63 військо-
вослужбовці, які отримали поранення серед-
ньої тяжкості, – по 7 480 гривень.   

Ця допомога підтримає фінансово 
постраждалих оборонців рубежу та їхніх 
близьких, дасть своєрідну впевненість, до-
поможе вирішити нагальні власні або сі-
мейні потреби. 

– Âàëåíòèíå Ãðèãîðîâè÷ó, ó â³äîì÷èé 
Öåíòðàëüíèé êë³í³÷íèé ãîñï³òàëü äåê³ëüêà 
ðàç³â íàâ³äóâàëèñÿ çàðóá³æí³ ãîñò³. ßêó äîïî-
ìîãó îá³öÿþòü íàøèì ìåäè÷íèì çàêëàäàì?

– У серпні до Адміністрації Держпри-
кордонслужби відбувся візит делегації з Ні-
меччини на чолі з медицинал-директором 
Федеральної поліції ФРН пані Петрою 
Боліус, під час якого вона відвідала нашу 

головну медичну установу. Метою візиту 
стало обговорення питань надання Феде-
ральною поліцією Німеччини допомоги 
Державній прикордонній службі України 
у медичній сфері на суму 100 тисяч євро. 
Гості особисто оцінили наші можливості, 
впевнилися в конкретній потребі в облад-
нанні для госпіталю. Водночас ми запро-
понували своє бачення вкрай необхідного 
устаткування медичного призначення і 
матеріали для служби охорони здоров’я 
відомства. Очікуємо практичної реалізації 
результатів зустрічі.

З Послом Республіки Словаччина до-
сягнуто попередніх домовленостей щодо 
відновлення у реабілітаційних центрах Сло-
ваччини психоемоційного та соматичного 
стану здоров'я прикордонників, а також ви-
рішення проблеми зняття хронічного стресу 
у них.

Взагалі напрям співпраці з зарубіжними 
колегами вважаємо вкрай необхідним не 
лише з приводу допомоги, але й корисним 
з точки зору обміну думками та практичним 
досвідом.

– Ëþäè, ÿê³ áà÷èëè ñìåðòü, ïîòðåáóþòü 
ïåâíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà ïîäàëüøîãî íàãëÿäó, â 
òîìó ÷èñë³ é ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè. Ùî ðî-
áèòüñÿ ó öüîìó ïëàí³?

– Питання, пов’язані з реабілітацією 
постраждалих, помилково вважають суто 
медичними. Але для військовослужбовця 
це цілий комплекс заходів: соціальних, фі-
нансових, медичних тощо. Про фінансову 
підтримку військовослужбовців нашими 
громадянами я говорив вище. Більш де-
тально зупинюся на медичних аспектах. 
Звичайно, основна увага зосереджується 
на якісному та ефективному лікуванні по-
ранених з метою повного відновлення фі-
зичного здоров’я. Після його закінчення, 
за рішенням військово-лікарської комісії 
(ВЛК), пораненим надається відпустка у 
зв’язку з хворобою для реабілітації в до-
машніх умовах або в клінічному санаторії 
Державної прикордонної служби Украї-
ни «Аркадія» (м. Одеса), санаторії «Кон-
ча Заспа» (м. Київ) та інших санаторно-
курортних закладах.

Під особливим контролем перебуває 
прикордонник, який втратив нижню кін-
цівку. З етичних міркувань прізвище на-
зивати не буду, але ми робимо все, щоб 
забезпечити його технічними засобами 
реабілітації, тобто якісною системою про-
тезів. Київський протезний завод виго-
товляє йому систему протезів японського 
виробництва на ліву нижню кінцівку типу 
«SVAN», яка на сьогодні є однією з найкра-
щих у світі.

Також за ініціативи управління охорони 
здоров’я АДПСУ на базі Центрального клі-
нічного госпіталю створено відділення не-
врозів. У відділенні введено посади психо-
терапевта та психіатра. Це дає змогу надати 
фахову психологічну та, за потреби, психі-
атричну медичну допомогу, унеможливити 
чи зменшити ризик розвитку у персоналу 
відомства гострих психологічних розладів 
і психічних захворювань. Нашим прикор-
донникам, які пережили увесь жах військо-
вих дій та його наслідки, ми повинні дати 
все від нас залежне, щоб вони повернулися 
до повноцінного життя!                                    n

Українські випуски новин з недавніх пір мають дві обов’язкові 
теми: бойові дії на Сході та лікування чи реабілітація наших 
військових. І якщо припинення неоголошеної війни залежить від 
багатьох чинників, то лікування поранених – парафія виключно 
медиків. Саме від їхньої професійності залежить, в якому 
фізичному та моральному стані повернуться до життя, в тому 
числі й у свої підрозділи, справжні патріоти, готові й надалі 
захищати рідну землю від агресора. Сьогодні на запитання газети 
відповідає начальник управління охорони здоров’я Департаменту 
матеріально–технічного забезпечення АДПСУ генерал–майор 
медичної служби Валентин Волоха. 

Одужати щоб перемогти
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ЗОНА АТО

Іван ГАЛКІН,
фото автора 

Неодноразово Глава Держави Петро 
Порошенко заявляв про чергове важливе 
завдання для українських «зелених кашке-
тів» – побудову смуги безпеки вздовж лінії 
зіткнення з терористами, аби в подальшо-
му захистити Україну від розвідувально-
диверсійних груп, що намагатимуться 
потрапити на мирну територію держави. 
Переходячи від слів до практичної реалі-
зації вищесказаного, у прикордонному ві-
домстві сформували нові структурні оди-
ниці та вже привели їх у повну дію.

Враховуючи досвід попередніх бойових 
зіткнень з бойовиками та актуальні завдан-
ня щодо облаштування й функціо нування 
смуги безпеки, Держприкордонслужба 
створила комплексну систему оборонних, 
контрольних і режимних заходів. Левова 
частка завдань припадає саме на новоство-
рені оперативно-бойові комендатури.

Дані підрозділи формувалися на базі 
органів охорони державного кордону, тож 
очевидно, що їх «кістяк» складає персонал 
із числа штатного офіцерського та сержант-
ського складу, що доукомплектовувався 
також мобілізованими військовослужбов-
цями. По завершенні всіх необхідних під-
готовчих заходів комендатури вирушили 
до визначених місць дислокації. Там вони 
вже перейшли під керівництво новостворе-
них оперативно-військових відділів (котрі 
функціонують за зразком органів охорони 
державного кордону).

На новому місці служби прикордонни-
ки не гаяли часу. Паралельно із виконан-
ням своїх службових обов’язків, право-
охоронцям доводилося вирішувати безліч 
організаційних і побутових проблем. Об-
лаштовуючи виділені місцевими радами 
приміщення, їхні нові мешканці у зелених 
кашкетах вирішували й питання енерго-, 

водо- та теплозабезпечення тощо. А що 
вже говорити про оборонне облаштуван-
ня пунктів дислокації та місць несення 
служби? З перших хвилин перебування на 
Донеччині атмосфера була напруженою. 
Воно й не дивно, адже прикордонники 
будь-якої хвилини очікували можливих 
провокацій і нападів. Тому питання обо-
рони й убезпечення життя та здоров’я осо-
бового складу підлягало першочерговому 
вирішенню. 

На основних автомобільних шляхах у 
зоні відповідальності розпочато облашту-
вання пунктів контролю в’їзду/виїзду та 
проведення контрольних процедур. Нара-
зі місця для несення служби персоналу й 

місця відпочинку повністю облаштовано. 
У пунктах контролю прикордонники вже 
розгортають програмно-технічні комп-
лекси. Допомогу надають усі – і спеціальні 
підрозділи Збройних Сил, і місцеві органи 
самоврядування та правоохоронці інших 
силових структур.

Прикордонники – люди мобільні і їм 
не звикати до змін обстановки, тому обжи-
лися вони на новому місці доволі швидко. 
Значно більше наші хлопці турбувалися 
про те, як їх сприйматимуть місцеві жите-
лі. Хтось зустрічав прикордонників щиро, 
патріотично, хтось пропонував свою до-
помогу. Але зіткнулися «зелені кашкети» 
і з відвертою неприязню, банальним уни-
канням розмов тощо. Одні, перетинаючи 
пункти контролю, усміхнено вітаються, 
інші ж знервовано запитують, чому при-
кордонники перевіряють документи, «Не-
вже нас віддали терористам?», «Хіба ж тут 
кордон?». На перших порах охоронцям 
рубежу доводилося роз’яснювати громадя-
нам, що всі ці заходи тимчасові й спрямо-
ванні на їхню ж безпеку і що держава своїх 
громадян не залишить на поталу нікому. 

З часом люди поступово звикли до 
присутності прикордонників, оскільки 
почали усвідомлювати, що ті служать на-
родові й закону. Особливої уваги варте 
ставлення до правоохоронців у місцях 
безпосередньої дислокації підрозділів. 

Наприклад, у господарських і продукто-
вих магазинах продавці ще певний час за-
питували, чи будуть прикордонники вза-
галі розраховуватися за придбаний товар? 
Читаючи на обличчях наших прикордон-
ників вираз нерозуміння, пояснювали, що 
попередня «влада» не переймалася з цього 
приводу – терористи просто брали необ-
хідне й ішли собі. 

Керівники оперативно-бойових при-
кордонних комендатур одразу наголосили 
на важливій вимозі до підлеглих – куль-
тура спілкування, охайний зовнішній ви-
гляд. Словом, акцент робили на контрасті, 
аби люди відчули різницю між самозван-
цями та представниками справжньої дер-
жавної влади.

Та, патрулюючи зону відповідальнос-
ті чи навіть відпочиваючи, військово-
службовці постійно мають пам’ятати, що 
будь-якої миті можливий обстріл або про-
вокативні дії. Проте й до такої напруженої 
обстановки прикордонники з часом звик-
ли і зараз працюють за типовим військо-
вим алгоритмом, тому що по-іншому – і 
до біди недалеко.

Найскладнішим завданням було ор-
ганізувати ефективне виконання постав-
лених завдань і зробити так, щоб додому 
повернулися всі. Певних складнощів до-
давало і те, що більшість особового скла-
ду – це мобілізовані військовослужбовці. 
Дехто відверто зізнається, що особливого 
бажання йти служити не мав, адже вдома 
престижна та високооплачувана робота, 
дружина, діти. Але, отримавши повістку до 
військового комісаріату, пішов виконува-
ти свій конституційний обов’язок. Проте 
абсолютна більшість мобілізованих – над-
звичайно вмотивовані і патріотично на-
лаштовані добровольці, які самі з першого 
дня протистояння в Криму та на Сході об-
бивали пороги комісаріатів. Дехто розпо-
відає, що вже втретє у житті призивається 
на службу і з гумором зарікається вчетверте 
до військ не вступати. Люди тут зібралися 
різних соціальних і вікових груп, різного 
світобачення, віросповідання й життєво-
го досвіду. Але пройшло зовсім мало часу і 
всі вони стали однією згуртованою сім’єю, 
цілісним підрозділом зі своїми буденними 
клопотами. 

Сумна подія, що мала місце 10 жовтня 
нинішнього року, дуже вплинула на ту-
тешніх прикордонників. Тоді в результаті 
обстрілу колона Чопської оперативно-
бойової прикордонної комендатури втра-
тила двох бойових побратимів – заступни-
ка коменданта майора Віктора Шепентала 
та патрульного солдата Роберта Кіса. Ні, 
ця подія не пригнітила бойовий дух при-
кордонників. «Ми стали злішими, але 
значно обережнішими», – кажуть хлопці. 
Відтоді щодня на бойовому розрахунку 
прізвища майора Шепентала та солдата 
Кіса зачитуються разом з тими, хто засту-
пає на службу. 

Скільки часу ще пройде до перемоги та 
відновлення контролю на всьому східному 
кордоні знає лише Всевишній. Полум’я 
війни на Донбасі до кінця ще не загаше-
но, але прикордонники в зоні АТО відсту-
пати назад не збираються – право ходити 
по останніх метрах рідної землі дається не 
кожному і точно вже не сепаратистам чи 
іноземним найманцям!                                 n

На смузі безпеки
Вже протягом місяця на Донеччині функціонують нові для 
прикордонного відомства підрозділи – оперативно–бойові 
прикордонні комендатури. Необхідність їх створення та 
розгортання продиктована нинішньою суспільно–політичною 
ситуацією, що перетворила колись мирний Донбас на театр 
воєнних дій. А ось хто в складі нових структурних одиниць 
сьогодні виконує оперативно–бойові завдання та як, власне, 
відбувається «обжиття» визначених ділянок відповідальності 
спробуємо розібратися в нашому матеріалі.



6 ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ№ 41,  31 жовтня 2014 року

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Катерина СОРОКОПУД,
Василь КЛИМЕНКО

Було тут чимало хлопців і вже статечних 
чоловіків, які свого часу, виконавши кон-
ституційний обов’язок, повернулися до рід-
ного Матусова бравими прикордонниками 
у запасі. Саме таким юнакам з середньою 
освітою віддавали перевагу у районному 
військкоматі приїжджі «купці»-офіцери в 
зелених кашкетах. Тож не тільки у Матусо-
ві, а й у навколишніх селах Капустино, Ва-
сильків, Лебедин та в десятках інших знали, 
що найбільш освічені призовники будуть 
служити, якщо не в ракетних військах, то 
на державному кордоні. Синам сільських 
трударів із української глибинки, що у Чер-
каській області, держава довіряла берегти її 
рубежі на Далекому Сході, у Середній Азії, 
на Курилах – у найвіддаленіших від цивілі-
зації місцях з пекуче гарячим або нестерпно 
холодним кліматом. Такої почесної участі 
удостоївся і Сергій Лифар.

Перший лист від сина до рідної домівки 
у Матусові надійшов із Забайкалля.

–  Повезло Сергію – до Камчатки не 
довезли, мабуть, горючки у паровозі не ви-
стачило, – жартували, довідавшись від рід-
них де служить їхній син, ті, кому на заставі 
довелося свого часу на собі відчути усі «при-
нади» природи півострова незбагненно да-
лекого від їхньої рідної української землі та 
близького від загадкової країни Висхідного 
Сонця – Японії.

Забайкалля... Колись в остроги, де на 
сот ні кілометрів навкруги панувало без-
люддя, а від шалених морозів під ураганним 
вітром тріскалися дерева, засилали каторж-
ників. Тепер тут, на прикордонній заставі, 
розпочав свою солдатську біографію юнак-
українець рядовий Сергій Лифар. Додому 
він писав: «Служба у мене йде, як треба. 
Правда, трохи незвична місцевість, приро-
да не та, що у нас на Україні. Але поступово 
звикаю. А служать зі мною хлопці хороші, 
надійні, у всьому допомагаємо один одному. 
Так і має бути, бо ми ж прикордонники». 

Минали довгі тижні, місяці тривожного 
материнського очікування Поліни Іванівни. 
Думала, повернеться Сергій, то треба готу-

ватися до весілля. Бо серед односельчан уже 
стало, як би неписаним правилом: службу 
відбув – пора створювати власну сім’ю. А 
вийшло усе навпаки – син повідомив, що, 
відслуживши строкову, він поступає до шко-
ли прапорщиків. Мати тільки руками роз-
вела: «Твоє життя сину, тобі й творити свою 
долю. Хай Господь у всьому допомагає, а я 
буду молитися...».

Успішно закінчивши навчання ново-
спечений прапорщик Сергій Лифар при-
їжджає до рідного села, одружується на 
однокласниці й разом з нею повертаєть-
ся до нового місця служби – старшиною 
прикордонної застави 74-го Сретенського 
прикордонного загону Забайкальського 
прикордонного округу. Тут і проявилися 
якнайкраще притаманні українським се-
лянам характерні риси: відповідальність за 
довірену справу і хазяйновитість. За це но-
вого старшину поважали і начальник заста-
ви, і його замполіт. А коли відповідальним 
черговим по підрозділу заступав прапор-
щик Сергій Лифар, офіцери були упевнені: 
уся службово-бойова діяльність особового 
складу буде зосереджена на головному – 
чіткому виконанні наказу з охорони дер-
жавного кордону. 

Завжди справедливу вимогливість 
старшини за статутний порядок поділя-
ли і воїни-строковики. Та чи не найбільше 
схвальних відгуків на свою адресу отриму-
вав він у день, коли на заставі відзначали 
професійне свято «зелених кашкетів». Як і 
де саме старшина діставав у здавалося б за-
бутому Богом і людьми містечку Кокуй, де 
знаходилося управління їх прикордонно-
го загону, необхідні овочі та приправи до 
них, було його таємницею. Зате справжнім 
українським борщем, який під пильним на-
глядом старшини готував повар, залюбки та 
нахвалюючи ласувала вся застава.

–  Боюсь, Сергію Івановичу, коли б не 
забрали тебе до себе наші тиловики, – по-
ділився якось своїми думками зі старшиною 
начальник застави, маючи на увазі можливе 
переміщення підлеглого до управління їх-
нього Сретенського прикордонного загону.

–  А розставатися з тобою не хотілося б, –  
зітхнув капітан.

І все-таки довелося. Коли розвалив-
ся «єдиний і могучий», прапорщик Сергій 

Лифар, ні хвилини не вагаючись, вирішив 
повернутися на рідну Україну, прийняти 
Військову присягу на вірність її народу та 
служити новонародженій Вітчизні.

Його мрія збулася – він повернувся до-
дому, став у лави охоронців українських 
кордонів. 1994 року Сергій Іванович екс-
терном складає іспити у новоствореному  
Інституті Прикордонних військ України.  
25-ти річний лейтенант, маючи уже  
неабиякий досвід служби, відтепер у пер-
шому Оршанському навчальному прикор-
донному загоні ПВУ виховує тих, хто не за 
тисячі кілометрів від рідної домівки, а на ру-
бежах країни своїх дідів-прадідів має берегти 
і захищати її недоторканність. Для служби 
часом не скупився, робив усе з притаманним 
йому завзяттям. Нагородження офіцера Сер-
гія Лифаря медаллю, інші відзнаки коман-
дування військової частини та керівництва 
відомства українських зелених кашкетів 
стали знаковим підсумком його особистого 
внеску в охорону державного кордону.

За вислугою років служби капітан Сер-
гій Лифар звільнився у запас. Тепер у нього 
з’явилася можливість більше уваги приді-
ляти власній сім’ї, вихованню сина Олек-
сандра та доньки Марини, зустрічатися з 
друзями дитинства та колишніми одно-
класниками. І ніби розбігалося в усмішці на 
щасливому материнському обличчі Поліни 
Іванівни густе павутиння зморшок, коли 
син допомагав матері облаштовувати ро-
динне гніздо у Матусові.

І не відав, не гадав капітан запасу, які ще 
нові випробування чекають на нього попе-
реду, коли на початку нинішнього року на 
Черкащині усе більше стали обговорювати 
не новини з київського Майдану, де відбу-

лася Революція гідності, а сепаратистське 
заворушення на південному Сході країни. 
Новини про події з Донбасу надходили усе 
тривожнішими, набуваючи ознак неоголо-
шеної війни між протиборствуючими сто-
ронами.

– Коли 13 червня батька знову призвали 
на військову службу, він пішов не вагаючись, 
бо розумів, що Батьківщина у небезпеці, – 
розповідав контрактник молодший сержант 
Олександр Лифар. – Одягнув тато, мобілі-
зований до прикордонних військ, зелений 
берет та військовий однострій і я помітив, 
ніби якась іскра з’явилася у його очах. Він 
знову був на «своєму місці». На превеликий 
жаль, – каже, не приховуючи суму, молодий 
прикордонник, – батькові не вдалося реалі-
зувати всього того, про що думав та плану-
вав зробити після завершення АТО.

У 45-ти річному віці капітан Лифар Сер-
гій Іванович, призначений заступником на-
чальника мобільної прикордонної застави 
Навчального центру підготовки молодших 
спеціалістів ДПСУ разом з бойовими по-
братимами виїжджає до пекельного Схо-
ду країни. Згодом вояки-прикордонники 
будуть розповідати, як він по-батьківськи 
у незвичній для них бойовій обстановці пі-
клувався про кожного зі своїх підлеглих. У  
найнебезпечніші хвилини офіцер був разом 
з ними. І тоді, коли їхня колона 7 серпня по-
трапила під шквальний обстріл бойовиків. 
Цей день став останнім днем життя прикор-
донника Лифаря Сергія Івановича і чорним 
четвергом ні з чим незрівнянного горя його 
мами – 78-річної Поліни Іванівни, дружи-
ни, доньки Марини та сина Олександра, 
друзів і колишніх однокласників. Колись, 
ще на строкову службу, проводжало Сергія 
ледве не пів-Матусова, а в останню путь, у 
Вічність, – з усіма військовими почестями 
разом з прикордонниками, за християн-
ським звичаєм провело земляка усе село.

– Сергій у всьому був надійною і поряд-
ною людиною. Такі як він ніколи не можуть 
залишатися осторонь, коли біда приходить, –  
так коротко відгукнеться про свого товари-
ша Юрій Яблунько.

...Намагаючись угамувати тремтіння в 
голосі, син загиблого – прикордонник за 
контрактом молодший сержант Олександр 
Лифар, якому вже довелося бути на палаю-
чій війною Луганщині, ніби із найзаповітні-
ших глибин своєї юнацької душі, дістає сло-
ва: «Я ніколи не зраджу ідеалів батька. Мені 
є на кого рівнятися».

А що може бути сильнішим за нероз-
ривну єдність справи батьків і їхніх синів? 
Тільки любов до Вітчизни, до землі дідів-
прадідів та вірність заповітам, залишеним 
нам у спадщину.                                                    n

Чорний четвер
Після закінчення середньої школи Сергія чекала військова 
строкова служба. Він уже знав: беруть до Прикордонних військ. 
Проводжали його земляки, як здавна повелося на Шполянщині, 
коли за урочистим застіллям збирається ледь не половина села. 

ГЕРОЙСЬКИЙ ВЧИНОК

Катерина МЕЛЬНИК

Звичайного погожого дня інспектор 
прикордонної служби старшина впс «Хар-
ків» Ганна Харченко, забувши про службо-
ві турботи (тоді саме була у відпустці), по-
ралася вдома по господарству. Ближче до 
обіду, як і зазвичай, зі школи повернулася 
донька Оксана. Відчинивши дитині, жінка 
звернула увагу, що в загальному коридорі 
не горить світло, а із сусідньої квартири, де 
живуть пенсіонери, прориваються клуби 
густого диму. Збагнувши, що сталася по-
жежа, Ганна, не вагаючись, кинулася крізь 
стіну їдкого диму до оселі стареньких. 
У кімнаті знесилений дідусь ледь чутно 
шепотів «Допоможіть». Прикордонниця 
навприсядки дісталася до чоловіка і до-
помогла вибратися з вогняної пастки –  
в квартирі вже зайнялися меблі.

Далі, без зайвої метушні, Ганна на-
дала сусіду першу медичну допомогу, 

після чого викликала пожежників і ка-
рету швидкої допомоги. Вогнеборці, які 
прибули на виклик, успішно погасили 
полум’я. Вражені мужнім вчинком жінки, 
рятувальники запропонували їй також 
стати пожежником, на що наша героїня 
скромно відповіла: «Ні, дякую. Моя про-
фесія – кордон Батьківщини охороняти».

Пізніше з’ясувалося, що пожежа ви-
никла внаслідок короткого замикання в 
телевізорі, а в той час дід Юрій вдома за-
лишився сам у квартирі. Врятований ді-
дусь цей день вважає своїм другим днем 
народження. «Дякую! Якби не ти, Аню, то 
мене могло б уже й не бути», – повторює 
прикордонниці-рятівниці щасливий сусід.

Колеги по службі, дізнавшись про цей 
випадок, зовсім не здивувалися, що Ганна 
вчинила саме так. Про неї відгукуються 
як про дуже чуйну та порядну людину. На 
впс «Харків» Ганну Іванівну поважають за 
її професіоналізм, цінять як надійного то-
вариша, люблять за позитивний настрій 
та енергетику, яку вона дарує оточуючим. 

Розповідають, яка вона уважна до менш 
досвідчених військовослужбовців – дає 
поради, навчає їх премудростей прикор-
донного контролю. Зараз, коли в країні 
такий неспокійний час, Ганна Харчен-
ко по-материнськи переживає за наших 
хлопців, котрі перебувають в зоні АТО. 
Вона ніколи не скаржиться, не почуєш 
від неї нарікань на долю. Подруга і колега 
Ганни старшина Наталя Котлярова каже, 
що їй надзвичайно приємно товаришу-
вати з такою людиною, адже знає: коли 
станеться якесь лихо, Ганна буде першою, 
хто протягне руку допомоги.

На впс «Харків» старшина Ганна Хар-
ченко служить уже сім років. За цей час 
вона зарекомендувала себе як людина з 
великої літери та знавець своєї справи. 
Лише за останні 2 роки вона виявила 35 
недійсних та 5 підроблених паспортів, 
виконала 10 доручень правоохоронних 
органів, а також склала десятки адмін-
протоколів.

Ось так в одній тендітній жінці поєд-
налися відважність, рішучість, професіо-
налізм і материнська любов. Тож якщо в 
країні живуть такі люди, в держави є гарне 
майбутнє!                                                         n

Аня-рятівниця

Від надзвичайної ситуації не 
застрахований ніхто, тому 
часто від швидкості прийнятого 
рішення може залежати чиєсь 
життя. І добре, якщо в критичний 
момент поруч опиниться саме 
така рішуча людина, котра, 
аби врятувати чиєсь життя, не 
побоїться ризикнути власним. 
Про такого героя, а точніше 
героїню, – наша розповідь.   
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ЗНАК ВОЇНА

Антон СОПОВ

Жетон військовослужбовця, смерт-
ник, особисте клеймо, собача бірка – 
як тільки не називають його військові. 
Втім, усі ці визначення чітко окреслю-
ють призначення даних медальйонів –  
швидко опізнати вбитих і поранених на 
полі бою. Носіння цього військового 
«аксесуара» передбачено Женевськими 
конвенціями і є обов'язковим у біль-
шості армій світу. Як правило, ідентифі-
каційний знак представляє собою мета-
левий жетон, що носиться на ланцюжку 
на шиї. На ньому записано особистий 
номер військово службовця або співро-
бітника спецслужб. У ряді держав також 
вказують ім'я, прізвище або додаткові 
відомості – приналежність до певного 
підрозділу, групу крові, віросповідання 
тощо. 

Найчастіше воїнам видається два 
ідентичні жетони на той випадок, якщо 
винести тіло загиблого з поля бою не-
можливо. В таких випадках один знак 
мають забрати з собою ті, хто вижив, 
для передачі органам обліку особово-
го складу, а другий залишається на тілі 
для розпізнавання загиблого в майбут-
ньому. 

Але сьогоднішнього вигляду «смерт-
ники» набули лише у другій половині ХХ 
століття. У сиву давнину ідентифікаційні 
дані бійця «записувалися» у вигляді тату-
ювання чи шраму на тілі вояка в певному 
місці. Таке клеймо носили ще... римські 
легіонери та воїни малих княжих дружин 
(такого собі спецназу у слов’ян). Що-
правда, ці відзнаки робилися здебільшого 
не у якості розпізнавального ідентифіка-
тора, а як містичне клеймо, яке показу-
вало приналежність воїна до певної касти 
бійців. Однак унаслідок поганої схорон-
ності біологічних тканин з плином часу 
від подібної практики довелося відмо-
витися, взамін татуювань прийшли ме-
дальйони. 

Вперше «посмертні жетони» 
з'явилися в армії Німеччини наприкінці 
ХIХ століття, в період Австро-прусської 
війни 1866 року. Вже тоді пропонува-
лося кожному військовослужбовцю 
німецької армії володіти особистим 
розпізнавальним знаком. Але вимо-
га командирів обов'язково носити на 
собі «вісник смерті» викликала у прус-
ських солдатів страх перед швидкою 
загибеллю. Тому видані бійцям осо-
бисті знаки вони в масовому порядку 
просто викидали, в кращому випадку –  
«забували» в обозі. Лише активна про-
паганда офіцерами серед своїх солдатів 
необхідності постійного носіння осо-

бистого знака переламала ситуацію, і 
носіння стало нормою. 

За океаном перші масові спроби по-
дбати про упізнання останків воїнів нале-
жать до часів Громадянської війни у США 
1861–1865 років. Найчастіше для цього 
використовували паперовий або тканин-
ний ярлик, на якому писали необхідні ві-
домості й пришивали до якої-небудь час-
тини мундиру. Багатші та передбачливіші 
вояки замовляли жетони круглої форми з 
бронзи або свинцю, іноді вони виготов-
лялися з розплющених сферичних куль. 
Вони й стали прообразами сучасних же-
тонів.

У російській армії ще під час 
російсько-турецької війни 1877–1878 
років всі солдати й офіцери отримали 
металеві жетони із шнурком для носіння 
на шиї. Вони були виконані у формі ла-
данки із бланком розміром з трамвайний 
квиток, у який військовослужбовець бі-
серним почерком мав вписати про себе 
багато відомостей. 

З початком Жовтневої революції все 
царське було визнано пережитком мину-
лого і тому скасовано. Але вже 1925 року 
Наказом Реввійськради солдатський ме-
дальйон знову був запроваджений. Це 
був комплект із складаних на петельках 
металевої коробочки, паперового вкла-
диша для заповнення особистими відо-
мостями і тасьми для носіння на грудях. 
Пергаментний вкладиш мав дуже малі 
за розміром графи і тому в нього можна 
було записати лише найважливіше: пріз-
вище, скорочено – ім'я, по батькові, рік 
народження, військкомат призову, адресу 
та військове звання. Однак у переважній 
більшості випадків ці медальйони не за-
безпечували герметичної упаковки вкла-
диша, що не гарантувало схоронність за-
пису. 1937 року даний вид жетонів було 
відмінено, і Фінську війну червоноармій-
ці зустріли практично без «медальйонів 
смерті». Виходили з положення хто як. 
Навіть вкладали записки в гільзи з-під 
стрілецької зброї. 

 Отримавши негативний досвід у 
справі обліку загиблих і поранених під 
час війни з Фінляндією 1939 року по-
смертні медальйони повернули «в стрій» 
у березні 1941року. Саме тоді було введе-
но в дію «Положення про персональний 
облік втрат і поховання загиблого осо-
бового складу Червоної Армії у воєнний 
час». Новий тип медальйона складався 
з чорної ебонітової шестигранної кап-
сули та подвійного паперового вклади-
ша. На жаль, із введенням медальйона 
запізнилися. Весь 1941-й рік у військах 

відчувався їх брак, а саме на цей період 
припали найважчі втрати РККА, і багато 
загиблих й досі невідомі. Солдати йшли 
в бій і гинули без «смертника» у кишені. 
Більш того, навіть ті, кому медальйони 
все-таки вручили, найчастіше просто не 
заповнювали вузьку смужку вкладиша 
даними про себе, забобонно вважаючи: 
«Заповню – вб'ють!», або ж просто ви-
користовували папір для самокруток. А у 
листопаді 1942 року капсули взагалі зня-
ли з постачання Червоної Армії. 

Після війни також нічого не змінило-
ся. Лише в 60-х роках минулого століття 
офіцерам після закінчення військового 
училища почали видавати прямокутні 
пластини з дюраль-алюмінію зі скру-
гленими кутами, на які у два рядки на-
носилася країна та приналежність і осо-
бистий номер. Офіцер був зобов’язаний 
носити його з собою. Багато хто носив 
такий жетон на зв’язці разом із ключами 
або ж прикріпляли його до посвідчення 
офіцера.

Після розпаду СРСР в Україні частко-
во залишилися дюраль-алюмінієві жетони 
радянського зразка. Потім у Збройних Си-
лах України почали видавати жетони того 
ж зразка, але виготовлені зі сталі й зламні 
жетони з нержавіючої сталі з двостороннім 
лазерним чи фрезерним гравіюванням. На 
цих офіцерських жетонах вже зазначено 
ПІБ, індивідуальний номер, групу кро-
ві, країну та приналежність. Вони мають 
посередині лінію розлому і отвір для лан-
цюжка й дуже зручні за своїми розмірами, 
але технологічно складні й дороговартісні 

у виробництві. Крім того, на другій поло-
вині відсутній отвір для кріплення на лан-
цюжок окремо від основної частини, що 
створює ризик втрати, а при зламі утво-
рюється два гострі кути, що створює пев-
ні незручності й ризики. Проте головним 
його недоліком до останнього часу було 
те, що вони були лише офіцерські й їх не 
було у солдатів, прапорщиків і сержантів.

Військові дії на сході України виявили  
серйозну проблему – ідентифікацію тіл 
загиблих військовослужбовців. Цей про-
цес значно ускладнюється після обстрілів 
з реактивної артилерії, після падіння літа-
ка чи гвинтокрила, або за обставин, якщо 
тіло довгий час перебувало в несприят-
ливому середовищі на полі бою. Зараз 
задіяно багато людських і  матеріальних 
ресурсів для ідентифікації останків заги-
блих. Волонтери намагаються встановити 
особу за особистими речами, збирають 
особисті прикмети зниклих і порівнюють 
їх зі знайденими тілами та проводять до-
роговартісні аналізи ДНК. Все це робить-
ся заради одного – розпізнати людину, 
яка загинула захищаючи свою державу, 
та щоб вона не залишилася безіменною. 

Крім того, згідно з нормами міжна-
родного права в разі загибелі військовос-
лужбовця держава відповідає за те, щоб 
повернути рідним тіло або повідомити 
про місце його поховання, не кажучи 
вже про вирішення фінансових фор-
мальностей, пов'язаних зі смертю. У разі 
відсутності свідоцтва, що підтверджує 
факт загибелі бійця і зазначення місця 
поховання останків, йому присвоюється 
статус «зниклий безвісти» й родичі заги-
блого, які втратили на війні годувальни-
ка, не можуть розраховувати на фінансо-
ву допомогу від держави. Тому проблема 
забезпечення українських воїнів особис-
тими розпізнавальними знаками (же-
тонами, медальйонами) є надзвичайно 
важливою. Іншого, більш надійного, 
способу ідентифікації загиблих солдатів 
на даний момент не існує. 

Щоб жетон виконав свою функцію 
у потрібний час, мають бути дотримані 
певні умави:  жетон має висіти у військо-
вослужбовця на шиї і бажано на сталево-
му ланцюжку, а не на мотузці чи золотому 
ланцюжку з хрестиком, або в гаманці з 
документами. У разі смерті військово-
службовця один жетон (або його частина) 
має залишатися на тілі для ідентифікації 
в будь-якому випадку; другий жетон чи 
відламна половина, мають бути відділені 
й передані командуванню при неможли-
вості евакуювати тіло з місця загибелі.

Сподіваємося, що ця інформація буде 
для вас цікавою, але ніколи не знадо-
биться у безпосередньому використанні 
на полі бою, а у нашій державі з’явиться 
єдиний зразок ідентифікаційного жето-
на з урахуванням найкращого світового 
досвіду і стане невід’ємною частиною 
мілітарі-культури в Україні.                       n

В історії воєн ще з давніх 
часів існує термін «невідомий 
солдат». Найбільша кількість 
таких безіменних героїв 
з’явилася у ході світових війн 
ХХ століття. Переконливим 
свідченням цього є могили 
невідомих солдатів у багатьох 
українських селах. І це 
незважаючи на те, що уряди 
воюючих країн намагалися 
вирішити проблему 
ідентифікації своїх загиблих 
військовослужбовців. 
Для цього існували й 
існують донині особисті 
розпізнавальні знаки: 
жетони, медальйони тощо. 
Ця тема набуває особливої 
актуальності сьогодні, коли 
багато військовослужбовців, 
загиблих у зоні АТО, на довгий 
час, а може й назавжди 
залишаються неупізнаними. 

Медальйони безсмертя
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не повертаються і не рецензуються. Редакція 
залишає за собою право редагувати матеріали. 
При використанні наших публікацій посилання на 
газету обов’язкове.
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Адміністрація
Державної
прикордонної 
служби України

Видається 
з липня 1943 року
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

ПРО ÆИТТЯ 
ДЕРÆАВНОГО 

РУÁЕÆУ

газети – 61023, журналу – 48736
Передплатний індекс:

компетентно,компетентно,компетентно,
ÿскраво, ÿскраво, ÿскраво, 

öікаво всімöікаво всімöікаво всімöікаво всімöікаво всімöікаво всім
÷èòàéòå ó ãàçåò³ 
«Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè» 

òà æóðíàë³ «Êîðäîí», ïåðåä
ïëàòà 

íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ í³
êîëè

Діана 
Побережна
Житомирська область. 
Допоможіть знайти 16-річну Діану Побережну!
Дівчина приїхала до м. Житомир з м. Бердичів на навчання. 
20 жовтня 2014 року Діана пішла з орендованої на час навчання 

квартири у невідомому напрямку. Більше її ніхто не бачив.
Прикмети дівчини: виглядає на 16-17 
років, 170 см на зріст, худорлявої статури, 
овальне обличчя, довге каштанове волос-
ся, сіро-блакитні очі.
Одяг: чорні куртка та чоботи, сині джинси.

ОГОЛОШЕННЯ

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

Ç ÄÀ² ïðèñëàëè ôîòîãðàô³þ ç êàìåðè, 
ÿêà çàñ³êëà, ÿê ÿ ïåðåâèùóþ øâèäê³ñòü. 
Â³ä³ñëàâ ¿ì â³äåî, ÿê ÿ îïëà÷óþ øòðàô äà³ø-
íèêó ãîò³âêîþ.

*  *  *
Çíàéäåíî íàéäîáð³øó áëîíäèíêó. Âîíà 

ñêóïîâóº â ìàãàçèí³ æèâèõ êîðîï³â ³ â³äïóñ-
êàº ¿õ íà âîëþ â ë³ñ.

*  *  *
Æ³íêà òåëåôîíóº äî ïîæåæíî¿ îõîðîíè:
– Àëëî, äîïîìîæ³òü, òåðì³íîâî, â 

êâaðòèð³ ïîæåæà. Aäðåñà òaêà-òî!
– Îïà, Íàä³ÿ Ñåìåí³âíà! ßê³ ëþäè! Çÿòü 

ía äðîò³! Âè ÿê? Âñå ùå ââàæàºòå, ùî «êðà-
ùå çäîõíóòè, àí³æ ïîáà÷èòè ìîþ ïèêó»?

*  *  *
Ä³ä áèâ – íå ðîçáèâ, áàáà áèëà – íå ðîç-

áèëà. Íîê³à 3310!
*  *  *

Ìàìà íåìîâëÿòè íà¿âíà ³ íåäîñâ³ä÷åíà, 
ÿê íîâîáðàíåöü â àðì³¿. Ìàìà äâîð³÷íîãî ìà-
ëþêà ñïîê³éíà ³ âïåâíåíà, ÿê äåìáåëü. Ìàìà 
òðèð³÷íî¿ äèòèíè – öå ñïåöíàç!

*  *  *
²ç ùîäåííèêà æ³íêè íà ä³ºò³: «Âíî÷³ 

ñíèâñÿ òîðò. Çãðèçëà âñþ ïîäóøêó...».
*  *  *

Õëîï÷èê ðîê³â 4-5-òè ïðèõîäèòü â ìî-
ëî÷íèé ìàãàçèí, ñòàâèòü íà ïðèëàâîê á³-
äîí÷èê ³ êàæå:

– Ìàìà øêàæàëà øìåòàíè!
Ïðîäàâåöü íàëèâàº ñìåòàíó, ìàëèé áåðå 

á³äîí ³ éäå äî âèõîäó. Ïðîäàâåöü íàâçäîã³í:
– Õëîï÷å! À ãðîø³!?
Ìàëèé:
– Ìàìà øêàæàëà, ùî âîíè â á³äîí³…

*  *  *
– ß íàðîäèâñÿ âçèìêó. Òåïåð ïîÿñí³òü, 

çâ³äêè ÿ âçÿâñÿ? Ëåëåêè íå ë³òàþòü, êàïóñ-
òà íå ðîñòå...

– Ñí³ãîâèêè çë³ïèëè...
*  *  *

Ãàëê³í Ïóãà÷îâ³é:
 – À ÷îìó â íàñ íà çàäíüîìó ñèä³íí³ ìà-

øèíè Â³òàñ ñïèòü?
 – Ñèãíàë³çàö³ÿ çëîìàëàñÿ.

Відповідно до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захи-
щали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосе-
редню участь в Антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 ¹ 413 в Адміністрації 
Держприкордонслужби утворено комісію з питань розгляду матеріалів про визнання 
учасниками бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіаль-
ну цілісність України і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції, за-
безпеченні її проведення. 

Комісія знаходиться за адресою: 01601, м. Київ-601, вулиöÿ Володимирська, 26. 
Голова комісії – генерал-лейтенант Горбенко Артур Іванович, секретар комісії – 
полковник Грахов Володимир Альбертович, контактний телефон (044) 527-62-74. 

Колектив Луцького прикордонного загону 
щиро та сердечно вітає першого заступника 
начальника загону – начальника штабу майора 
КЛІБАНЧУКА Андрія Петровича з Днем 
народження! Бажаємо міцного здоров’я, 
родинного затишку, успіхів у службі та мирного 
неба над головою!

       Група режиму й захисту інформаціїї 
Донецького прикордонного загону щиро 
та сердечно вітає заступника начальника 
Головного центру з питань режиму – начальника 
РСО органу Головного центру оперативно-
технічних заходів ДПСУ майора ДЕНИСЕНКА 
Дениса Олександровича та його дружину 
Віру з великою подією у  їхньому житті  –  
народженням немовлят: дівчинки та хлопчика.
       Зичимо їм милості Божої, здоров’я тілесного, 
Ангела Хранителя та многая літа усім вам! 

Щиро та сердечно вітаю завідувача складу 
інженерно-технічного відділу Ізмаїльського 
прикордонного загону Тетяну КАРАКЧІ з Днем 
народження!
Люба моя подруго! Бажаю здійснення всіх 
твоїх мрій і задумів! Будь завжди здоровою, 
красивою та щасливою! Нехай у твоєму домі  
панують радість, мир і благополуччя, а поруч 
хай завжди будуть надійні друзі!

Нехай не кваплячись ідуть літа прекрасні,
Нехай здійсняться кращі із бажань,
Нехай дарує доля тільки щастя,
І хай не буде горя і страждань.
Життя цвіте, мов яблуневий сад,
І доля подарує зорепад,
Глибоких почуттів, мов океани,
Кохання чистого – без меж і без обману!

Олена ТАЩИЛІНА

від 2 жовтня 2014 року №845-ос
по Адміністрації Державної прикордонної 
служби України
полковник
підполковнику ШУНЬКУ Максиму 
Володимировичу 

від 3 жовтня 2014 року №851-ос
по Західному регіональному 
управлінню Державної прикордонної 
служби України
полковник
підполковнику ЧАПЛІНСЬКОМУ Івану 
Павловичу 
по Адміністрації Державної прикордонної 
служби України
підполковник
майору ЛІСОВОМУ Віктору 
Володимировичу 

від 27 жовтня 2014 року №934-ос
по Східному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику ЦИГАНКУ Володимиру 
Миколайовичу 
підполковник
майору ГРИНЮКУ Володимиру 
Миколайовичу                   
майору МАЦИКУ Сергію Олександровичу                              
майору САЛЬНОМУ Сергію Анатолійовичу                        
капітан 2 рангу
майору МОСКВІНУ Олександру 
Володимировичу                
по Навчальному центру підготовки молодших 
спеціалістів ДПСУ
майор
капітану  ТРОФІМОВУ Святославу 
Володимировичу

Управління кадрів АДПСУ

МИТЬ РОЗРЯДКИ

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ

Íàãîðîä íå äàþòü âàì, äðóæèíè â³éñüêîâèõ,
Íèí³ âàø³ ñåðöÿ íàêîïè÷óþòü á³ëü
Çà êîõàíèõ ñâî¿õ â íåäàëåêèõ â³ä âàñ ãàðí³çîíàõ,
Äå âæå ñò³ëüêè ÷àñó 

íå ñòèõàº æîðñòîêèé äâîá³é.

Äîëþ âè âèáèðàëè ñîá³ íå íàéêðàùó,
² íå çàâæäè ïðèõèëüíîþ äîëÿ áóëà.
Çàðàç âè çàëèøèëèñÿ íàïðèçâîëÿùå,
² íàä³¿ íà êðàùå çãîðàþòü äîòëà.

Âè ñåáå çàïåâíÿºòå: âèäåðæó, âèñòîþ,
Ò³ëüêè á â³í ïîâåðíóâñÿ ó ð³äíèé ñâ³é ä³ì,
Ñòî¿òå ó ìîëèòâ³ âè ïåðåä Ïðå÷èñòîþ,
Áîãà ìîëèòå íèí³ çà ìèð íà Çåìë³.

Áîãà ìîëèòå íå çà ç³ðêè ³ ìåäàë³,
À ùîá ò³ëüêè âåðíóâñÿ äîäîìó æèâèì.

Òîä³ çðàçó æ çàáóäóòüñÿ ã³ðê³ ïå÷àë³,
² íå áóäå ñòðàøíèì çà â³êíîì áóðåâ³é.

Â íèõ íàïðóãà øàëåíà, ó âàñ – ëèø ÷åêàííÿ,
², íà æàëü, âñüîìó öüîìó íå âèäíî ê³íöÿ.
Õòî ùå çìîæå òåðï³òè òàê³ îñü ñòðàæäàííÿ?
Äîñòåìåííî – ëèø ëþáëÿ÷³ âàø³ ñåðöÿ.

Ñòóêíå ã³ëêà â â³êíî, à ÷è êðîêè â ï³ä’¿çä³,
Âè – á³ãîì äî äâåðåé: «Ñëàâà Áîãó, ïðèéøîâ!»
² – âå÷åðÿ íà ñò³ë, õî÷ ³ âå÷³ð âæå ï³çí³é,
² ùå ïèë áîéîâèé íå ç³éøîâ ç ï³äîøîâ…

Âè âåñü ÷àñ éîìó âñë³ä ³ç íàä³ºþ äèâèòåñü:
«Ëèø áè áàòüêà ³ç áîþ ä³æäàëèñü ñèíè!..».
Òîæ ëèøàéòåñü, äðóæèíè â³éñüêîâèõ, 

ùàñëèâèìè,
Õàé æå âàøèõ êîõàíèõ Ãîñïîäü ñîõðàíèòü!

Ïîñâÿòà äðóæèíàì â³éñüêîâèõ

Надіÿ ПАСІЧНИК

Сергій ПОЛІЩУК

«Харків активно розвиває цю номі-
націю. Досьогодні в місті був величний 
рекорд країни — портрет Юрія Гагаріна 
площею 451 м2. Тепер тут встановлено но-
вий рекорд – портрет Тараса Григоровича 
Шевченка»,— зазначила керівник Націо-
нального реєстру України рекордів Лана 
Вєтрова.

Як розповів креативний директор 
творчої групи «KAILAS-V» Андрій Паль-
валь, на створення портрета Кобзаря зна-
добилося майже три тижні і було витраче-
но близько 500 аерозольних балончиків.

«Існують різні портрети і автопортре-
ти Шевченка. Ми вибрали картину Івана 
Крамського, де поет намальований вже у 

віці, після Оренбурзького заслання. Ма-
лювали портрет чотири художники, іно-
ді разом, іноді по черзі. З погодою нам 
пощастило, дощу не було. Думаю, що ця 
робота протримається на стіні не менше 
десятиліття»,— зазначив Пальваль.

Творча група впевнена, що це зобра-
ження найбільше не тільки в Україні, але 
й у світі.                                                             n

Найбільший Тарас у світі
У Харкові представники 
Національного реєстру 
рекордів зафіксували 
найбільший в Україні портрет 
(площею 570 м2) на стіні 
житлового будинку. 

Íà âèõ³äíèõ 
íà ñõîä³ òà ï³âäí³ õìàðíî, 
ìîæëèâ³ ñåïàðàòèñòñüê³ 

çàâîðóøåííÿ...


