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Ç ÍÎÂÈÌ 2015 ÐÎÊÎÌ!

З гордістю за Україну! 
З вірою у перемогу!

Рік, що минає, приніс багато 
випробувань. Ворог хотів 
розірвати Україну, натомість 
об’єднав українців. 
З населення сформувалася 
справжня Нація, з жителів – 
Громадяни, Герої. 
У майбутнє ми йдемо 
сильнішими, з готовністю 
до труднощів і з вірою у 
перемогу!
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УКРАЇНИ

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ ОФІЦІЙНО

ПРІОРИТЕТИ

Андрій КУЧЕРОВ

Відповідно до проголосованого докумен
та, у статті 6 Закону України «Про основи 
національної безпеки України» встановлю
ється, що серед пріоритетів національних ін
тересів є інтеграція України у європейський 
політичний, економічний, правовий простір 
з метою набуття членства в Європейсько
му Союзі та в євроатлантичний безпековий 
простір; розвиток рівноправних взаємови
гідних відносин з іншими державами світу в 
інтересах України.

У статті 8 закону встановлено, що основ
ними напрямами державної політики з 

питань національної безпеки України є: у 
зовнішньополітичній сфері – проведення 
активної міжнародної політики України з 
метою, зокрема, поглиблення співпраці з 
Організацією Північноатлантичного дого

вору з метою досягнення критеріїв, необхід
них для набуття членства у цій організації.

У статті 11 Закону України «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» визна
чається, що Україна як європейська держава 
здійснює відкриту зовнішню політику і прагне 
рівноправного взаємовигідного співробітни
цтва з усіма заінтересованими партнерами, 
виходячи, в першу чергу, з необхідності гаран
тування безпеки, суверенітету та захисту тери
торіальної цілісності України. Крім того, цією 
ж статтею серед основних засад зовнішньої 
політики передбачено поглиблення співпраці 
з Організацією Північноатлантичного догово
ру з метою досягнення критеріїв, необхідних 
для набуття членства у цій організації.

Кабінет Міністрів України, у свою чер
гу, має у місячний строк привести свої 
нормативноправові акти у відповідність із 
цим Законом, а у двомісячний строк забез
печити перегляд і приведення міністерства
ми та іншими центральними органами вико
навчої влади їх нормативноправових актів у 
відповідність із цим Законом.

Закон набирає чинності з дня, наступно
го за днем його опублікування.                        n

Позаблоковість – у минуле
Верховна Рада України ухвалила президентський Закон  
«Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови 
України від здійснення політики позаблоковості». За це 
рішення проголосувало 303 народних депутати.

Україну  
і Польщу 
зблизять 
кордони
Президент України Петро 
Порошенко виступає за 
спільний прикордонно–митний 
контроль на українсько–
польському кордоні і заявляє, 
що Україна та Польща вже 
домовилися про відповідні дії. 

Юрій ЗАНОЗ

«Існує дуже ефективний напрям інфра
структурного співробітництва. Довгі черги 
в пунктах пропуску між Україною та Поль
щею мають піти в минуле. Ми домовилися 
про те, що на всіх пунктах уздовж західного 
кордону України мають бути спільні при
кордонні та митні органи», – сказав Пре
зидент під час перебування у Польщі. «Не 
повинно бути черг – розширюємо зону при
кордонного руху, я не виключаю, що в неї 
потраплять Львів і Люблін», – сказав Петро 
Порошенко.                                                       n

Сергій ПОЛІЩУК 

«З наступного року ми від
новлюємо призов на строкову 
військову службу. Водночас, ми 
не можемо в умовах ведення, 
фактично, війни, обмежити
ся тільки роком служби. Цього 
недостатньо. Наші громадяни  
призиватимуться на півтора 
року», – повідомив секретар 
РНБО Олександр Турчинов. 
Також він розповів, що будуть 
призиватися громадяни  віком 
20–27 років (не з 18, як це було 
раніше). Термін строкової служ
би для людей з вищою освітою 
складе один рік.

Крім того, 2015 року плану
ється провести три хвилі мобілі
зації. «Протягом цих трьох хвиль 
мобілізації ми повинні повністю 

забезпечити необхідною кіль
кістю особового складу наші 
Збройні Сили, Нацгвардію та 
прикордонну службу», – сказав 
Олександр Валентинович.

Так, перша хвиля мобілізації 
почнеться вже з 20 січня і трива
тиме 90 днів. Дві наступні хвилі, 
заплановані на квітень і червень, 
по 60 днів кожна. Упор, в першу 
чергу, буде на добровольців і ре
зервістів.

Окрема тема розмови – це 
військовий бюджет: 2015 року 
3% ВВП буде виділено на сфе
ру оборони і 2% – на сферу 
безпеки. «У цілому – це 86 
млрд. гривень, це колосальне 
збільшення. 80 млрд. гривень 
буде в загальних цифрах бю
джету і на 6 млрд. гривень уряд 
даватиме державні гарантії на 
закупівлю зброї», – сказав 
Турчинов.                                n

5% ВВП – 
оборона та безпека

Нещодавно відбулося засідання Ради національної 
безпеки і оборони України, на якому прийнято 
низку важливих рішень. Зокрема, наступного року 
в нашій країні пройде три хвилі мобілізації, а також 
поновлюється призов в армію.

Ольга 
МІРОШНИЧЕНКО

Питання будівництва 
нових пунктів пропуску на 
угорськоукраїнській ділянці 
кордону обговорювалося під 
час робочого візиту на Закар
паття  начальника управлін
ня розвитку прикордонної 
економіки зовнішньополі
тичного відомства Угорщи
ни Петера КішшПарціу та 
міністерського комісара 
Стратегії Дунайського регіо
ну Йоо Іштвана. Угорські 
посадовці зустрілися з очіль
ником ОДА Василем Губалем 
та головою облради Володи
миром Чубірком, інформує 
пресслужба Закарпатської 
облради.

Як повідомлялося під 
час зустрічі,  на сьогодні 

на міжурядовому рівні вже 
домовлено про відкриття 
трьох нових пунктів про
пуску – поблизу україн
ських сіл Велика Паладь, 
Бадалово та Саловка. Крім 
цього, угорською стороною 
проведено загальний аналіз 
23х можливих пунктів пе
ретину через спільний кор
дон, здійснено опитування 
громад, зйомки транспорт
ного сполучення, узгодже
но результати зі службами 
охорони довкілля. 

До речі, до пункту про
пуску «Нодьгодош – Велика 
Паладь»  з угорської сторони 
вже прокладено дорогу  та 
завершено реконструкцію 

моста. Усі підготовчі роботи 
з будівництва пункту про
пуску, а також створення 
інфраструктури на своїй те
риторії  взяла на себе Угор
щина. Тут планується запро
вадити систему спільного 
контро лю. З українського 
боку потрібно лише збудува
ти дев’ять кілометрів дороги. 
Угорці вважають, що проект 
можливо співфінансувати 
коштом фондів ЄС. Пред
ставники угорського мініс
терства також повідомили 
про наміри звести автобан 
до Загоні та до Берегшура
ні й реконструювати пункт 
пропуску «Берегшурань – 
Лужанка».                                n

n 6100 осіб 
отримали статус 
учасника АТО

Статус учасника бойових 
дій отримали 6100 учасників 
антитерористичної операції на 
Донбасі. Про це на брифінгу 
повідомив Голова служби України 
у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної 
операції Артур Дерев’янко.  
«Статус учасника бойових дій 
присвоєно 6100 особам», – 
підкреслив Артур Дерев’янко. 
При цьому він зазначив, що до 
міжвідомчої комісії з питань 
розгляду матеріалів про надання 
статусу учасника бойових дій 
особам, які брали участь у 
проведенні АТО, внесено на 
розгляд 7721 справу на отримання 
статусу. Із них розглянуто 6271 
справу, 154  відправлено на 
доопрацювання, а за 17ма 
матеріалами відмовлено.

Сергій ПОЛІЩУК

n Інформаційний 
наступ

У Донецьку запущено мовлення 
українського радіо. Про це 
повідомив  міністр інформаційної 
політики Юрій Стець. «Запустили 
«Радіо 24» з Костянтинівки, сигнал 
на Донецьк, частота 103,1. В 
ефірі «Радіо 24» вийшов перший 
випуск «Громадського» «Хроніки 
Донбасу», – повідомив він. Прийом 
радіо в Донецьку можливий у 
всіх районах. Інформацію про 
запуск мовлення на Донецьк 
підтвердив і голова Національної 
ради з телерадіомовлення 
Юрій Артеменко.  Крім того, 
нещодавно Національна 
рада з питань телебачення і 
радіомовлення дозволила кільком 
українським телеканалам вести 
тестове мовлення на території 
Донецької та Луганської областей, 
підконтрольній терористам. 
Мовлення на території бойовиків 
дозволено телеканалам «1+1», 
«5 канал», «Україна», «Радіо 24», 
«Еспресо TV» і національній 
телерадіокомпанії «Ірта».

Олена ТАЩИЛІНА

n Кібератакам – 
зась!

Державна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації 
України та компанія Microsoft 
уклали Угоду про співробітництво 
з питань безпеки (Government 
Security Program, або GSP). У 
рамках угоди держава, зокрема, 
отримає доступ до вихідного коду 
і технічних даних про програмне 
забезпечення, сервіси та служби, 
а також можливість тестувати їх 
безпеку. Учасниками програми 
GSP є лише 20 країн у світі. Україна 
стала другою країною Європи, яка 
приєдналася до нового формату 
GSP. Україна також отримує доступ 
до інформації, яка збирається 
у Microsoft Security Response 
Center  про нові кіберзагрози. 
Окремим елементом програми 
є також  Security Cooperation 
Program (SCP), яка дозволяє 
урядовим організаціям спільно з 
Microsoft реагувати на комп’ютерні 
інциденти та уникати наслідків 
кібератак.

Василь ДРОЗДОВ

УКРАЇНА–УГОРЩИНАДОБРОСУСІДСТВО

До Європи – автобаном
На кордоні з 
Україною Угорщина 
планує відкрити три 
пункти пропуску та 
збудувати автобан.
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ГАРЯЧІ БУДНІМІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

ПІДТРИМКА

n Іномарка–
спиртовоз

 Мікроавтобус «Нісан», 
за кермом якого був наш 
співвітчизник, зупинили 
за 100 метрів від річки 
Дністер прикордонники 
відділу «Брониця» Могилів
Подільського загону. У 
багажному відділенні іномарки 
знаходилося 132 пластикові 
ємності (всього 4620 літрів) 
з прозорою рідиною, що 
мала характерний запах 
спирту. Документів на товар 
українець не мав. Автомобіль 
затримано як засіб незаконного 
переміщення товарів. 
Матеріали по затриманню 
передано до фіскальної 
служби у Вінницькій області. 
Попередня сума оцінки 
товару склала майже 340 тисяч 
гривень.

Людмила ТКАЧЕНКО

n 262 тисячі 
доларів... 
Хвилюватись 
можливо!

Велику кількість 
іноземної валюти, прихованої 
в автомобілі, виявили в 
пункті пропуску «Нові 
Яриловичі» прикордонники 
Чернігівського загону спільно 
з працівниками митниці. Під 
час перевірки вантажного 
автомобіля «Вольво», який 
прямував до України,  
прикордонники звернули 
увагу на схвильовану поведінку 
водія та пасажирки. У ході 
проведення більш ретельного 
огляду транспортного 
засобу  працівниками пункту 
пропуску  в ящику для речей 
було виявлено 202 тисячі 
доларів США. Ще майже 66 
тисяч доларів приховала у 
сумці пасажирка, 50річна 
громадянка України, яка, 
як виявилося згодом, була  
власницею даних коштів. 

Олександр ДУДКО

n Мільйонна 
авантюра 
зірвалася

Нещодавно співробітники 
Держприкордонслужби спільно 
зі співробітниками УСБ України 
у Донецькій області затримали 
велику партію тютюнових 
виробів. Прикордонники 
відділу «Велика Новосілка» під 
час проведення спеціальних 
заходів у районі населеного 
пункту Бугас Волновахського 
району зупинили для перевірки 
два вантажних автомобілі 
«Рено» під керуванням 
громадян України. Водії 
пред’явили товаросупровідні 
документи на перевезення 
будівельних матеріалів. Однак 
у транспортних засобах 
правоохоронці виявили вантаж 
тютюнових виробів. Всього 
було виявлено 1 450 ящиків 
сигарет марки «Ways Roys» та 
1 195 ящиків сигарет марки 
«Monte Karlo». Попередня 
сума оцінки товару склала 
11мільйонів 400 тисяч гривень. 

Людмила ТКАЧЕНКО

                                    
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Захід пройшов за участі першого за
ступника Голови Служби України генерал
майора Василя Серватюка та начальника 
відділу з правоохоронних питань Посоль
ства США в Україні  Крістофера Сміта.

Тож у рамках проекту міжнародно
технічної допомоги, наданої урядом США, 
захисникам українського кордону переда
ли 35 броньованих позашляховиків марки 
«Фольксваген Амарок» та «Тойота Ленд 
Крузер 200», а також 2300 комплектів захис
ного спорядження.

Загалом у рамках проекту «Посилен
ня оперативнослужбових спроможностей 
Державної прикордонної служби України 

у сфері виконання службової діяльності» 
протягом 2015 року планується додатково 
передати відомству автомобільну техніку, 
тепловізійні прилади, переносні та стаціо
нарні радіостанції та засоби індивідуаль
ного захисту вартістю майже 10 мільйонів 
доларів. 

Під час свого виступу генералмайор 
Василь Серватюк подякував пану Сміту за 
надану  урядом США підтримку й запевнив, 
що отримана техніка вже невдовзі посилить 
прикордонні підрозділи.

– Допомога, яку ми сьогодні отри
мали від уряду США, є надзвичайно по
трібною прикордонникам у цей нелегкий 
час, аби забезпечити успішну охорону 
держрубежу. Крім того, ця підмога до
поможе вберегти життя й здоров’я самих 
захисників кордону, – зазначив Василь 
Серватюк

У свою чергу Крістофер Сміт запевнив  
у подальшій співпраці та  повідомив, що за 
необхідності Держприкордонслужбі буде 
надано  експертну допомогу та створено тре
нувальну базу на базі одного з навчальних 
закладів відомства.

– Ми хочемо, щоб ви розуміли: в цій 
боротьбі ви не самі й кращим свідченням 
цього слугують не заяви, а конкретна допо
мога, яку ми, власне, сьогодні й бачимо, – 
підкреслив Кріс Сміт.                                       n

Костянтин КРИМСЬКИЙ

У круглому столі, що про
водився на базі ДП «Державто
трансндіпроект», взяли участь  
представники Адміністрації 
Держприкордонслужби, Мін
інфраструктури, Державної 
фіскальної служби, Асоціації 
Міжнародних автоперевізників, 
Держадміністрації залізничного 
транспорту,  Державіаслужби, 
Української Гельсінської спілки 
з прав людини та уповноважені 
особи компаній, що здійсню
ють міжнародні  пасажирські та 
вантажні перевезення.

– Питання спільної роботи 
та взаємодії у пунктах пропуску 
контрольних служб і перевізни
ків для нас, прикордонників, є 
пріоритетним і першочерговим, 
адже від чіткої організації на
шої спільної роботи на кордоні 
залежить ритмічність пропуск
них операцій та комфорт для 
учасників міжнародного руху, –  
зазначив перший заступник Го
лови Держприкордонслужби 
України генералмайор Василь 
Серватюк. 

Учасники обговорили іс
нуючі проблеми та шляхи ство
рення комфортних умов для 
подорожую чих і перевізників як 
на державному кордоні, так і ад
міністративній межі з АР Крим.

Мова йшла про низьку по
інформованість подорожуючих, 
які прямують до/з Криму. Для по
долання цього Адміністрацією  
Держприкордонслужби разом із 
Українською Гельсінською спілкою 
з прав людини розроблено пам’ятку 
про права та обов’язки громадян. 
Також наголошено на необхідності 
розміщення довідкової інформації 
у транспорті, на залізничних стан
ціях та в аеропортах. 

На круглому столі прозву
чало чимало цікавих і корисних 
ініціатив, які вже найближчим 
часом втілюватимуться у життя. 
Зокрема, планується встанов
лення перед пунктами пропуску 
для автомобільного сполучен
ня вебкамер. У підсумку кожен 
матиме змогу побачити реальну 
ситуацію онлайн та обрати най
більш комфортний маршрут. 
Також Держприкордонслужба 
ініціювала створення в аеропор
ту «Бориспіль» прикордонного 
інформаційносервісного центру 
для покращення взаємодії з авіа
перевізниками. 

Наприкінці заходу генерал
майор Василь Серватюк подяку
вав присутнім за активну позицію 
щодо вирішення нагальних пи
тань. У свою чергу Президент 
Асоціації Міжнародних автопере
візників Леонід Костюченко ви
словив вдячність прикордонни
кам за надану можливість спільно 
обговорити існуючі проблеми.  n

Едуард НІКІТЕНКО

За ініціативи начальника 
установи майора внутрішньої 
служби Віктора Муца, голови 
ради ветеранів Анатолія Гано
шенка та за підтримки праців
ників колонії прикордонникам, 
які захищають інтереси країни 
у зоні АТО, доставлені теплий 
одяг, продовольчі продукти, ін
ший потрібний у побуті крам, а 
також вісім виготовлених у ро
бочій зоні цієї колонії польових 
пічок типу «буржуйка».

– Всі співробітники на
шої установи взяли участь у 
даній акції. Були зібрані кош
ти й закуплені товари першої 
необхідності, а також продукти 
харчування. Засуджені нашої 
установи також були активними 
учасниками в цій програмі, – 
підкреслив Віктор Муц.

 Делегація запорізьких пе
нітенціаріїв відвідала куточок 
пам’яті прикордонників загону, 
які віддали життя, захищаючи 
рубежі Батьківщини, та хвили
ною мовчання вшанувала под
виг загиблих. Таких на сьогодні 
вже дванадцять. 

Разом із працівниками 
кримінальновиконавчої систе
ми сусідньої області до загону 

завітала й знімальна група за
порізького телеканалу «Алекс», 
де також проводився збір ліків 
і майна для потреб охоронців 
кордону.

– Не випадково, що саме до 
Донецького загону в Маріуполі 
спрямовується левова доля зібра
ної запорожцями гуманітарної 
допомоги. Поперше, тому що в 
Маріуполі, і в рядах прикордон
ників зокрема, служить дуже ба
гато наших земляків. Подруге, 
захищаючи це місто, бійці не 
дають терористам прорватися у 
напрямку Запоріжжя, – пояснив 
кореспондент Євген Доронін.

Зпоміж інших подарунків 
гості привезли прикордонни
кам дитячі малюнки. За них 
вартові кордону висловили 
окрему подяку. 

– Вони всі будуть на пере
довій, на блокпостах, там, де 
несуть службу наші військово
службовці. Тому що дитячий 
підхід, дитяча підтримка – це 
дуже важливо! – пообіцяв на
чальник штабу загону полков
ник Юрій Ратніков.

Начальник Донецького при
кордонного загону полковник 
Юрій Зайцев подякував гостям 
за надану реальну підтримку і 
відзначив: 

– Ми – єдині й сьогодні ми 
будуємо своє майбутнє!            n

На території Окремої комендатури охорони і забезпечення 
Держприкордонслужби відбулася урочиста церемонія 
передачі вітчизняним прикордонникам броньованих 
позашляховиків та обладнання, що використовуватимуться 
для посилення безпеки держкордону. 

Броньоване посилення

Для зони – від зони

Днями до 
управління 
Донецького 
прикордонного 
загону надійшла 
допомога, 
зібрана 
співробітниками 
та виготовлена 
засудженими 
Софіївської 
виправної колонії 
№ 55 з міста 
Вільнянськ, що 
на Запоріжжі. 

АКТУАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ

Комфорт для бізнесу 
та подорожей

Питання якісного пропуску через державний 
кордон України громадян, вантажів і транспорту 
обговорили недавно представники зацікавлених 
державних, громадських органів та бізнесу. 
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З ПЕРШИХ УСТ

Оксана ТОРОП

– Вікторе Олександровичу, у зв’язку з 
агресією Росії ділянка кордону з цією кра
їною, а також лінія розмежування в зоні  
бойових дій на Донбасі нині є пріоритетними 
для Держприкордонслужби. Як Ви характе
ризуєте обстановку на цих сегментах? 

– Ситуація на даному напрямку зали
шається напруженою. Практично щодня 
наші наряди фіксують факти повітряної 
розвідки противника. Нам також відомо 
про переміщення груп озброєних осіб, 
бойової техніки на підконтрольних те
рористами територіях. Періодично вони 
здійснюють переміщення сил і засобів та 
об’єднують їх в угрупування.

Нині прикордонники виконують за
вдання внутрішнього контролю як на 
адмінмежі з тимчасово окупованим Кри
мом, так і в зоні розмежування бойових 
дій у Луганській і Донецькій областях. 
Уздовж лінії бойових дій прикордонники 
здійснюють контроль за переміщенням 
осіб, транспортних засобів, вантажів, які 
слідують як у зону АТО, так і з неї. 

Наше головне завдання – убезпечити 
мирних громадян від проникнення та пе
реміщення з тимчасово неконтрольованої 
території терористів, зброї, засобів дивер
сії, а також у межах наших повноважень 
запобігти розширенню цієї дестабілізацій
ної зони. Всі заходи ми здійснюємо відпо
відно до мирного плану Президента Укра
їни та рішень керівництва АТО.

Що стосується результатів роботи наших 
військовослужбовців, то вони підтверджу
ють правильність такого рішення. Тільки за 
два місяці контролю вздовж лінії бойових  
зіткнень у трьох випадках ми виявили тайни
ки з боєприпасами та обладнані позиції, ви
лучили понад 6200 боєприпасів, у тому числі 
256 гранат, виявили 83х громадян, причет
них до незаконних збройних формувань.

Крім цього, попереджено неза
конне переміщення майже 250 тонн 
м'ясопродуктів, 11 тис. тонн вугілля, 300 
тонн паливномастильних матеріалів, 
близько 7 тис. літрів лікерогорілчаних 
виробів та інших товарів. Практично у всіх 
випадках ці вантажі переміщувалися без 
належно оформлених документів.

– Уряд підтримав проект Указу Прези
дента України про односторонню демарка
цію кордону з Росією. Чи готова Держпри
кордонслужба до виконання цих завдань у 
рамках компетенції? 

– Держприкордонслужба готова до  
виконання тих завдань, які на неї будуть по
кладені. Хочу зазначити, що робота з делі
мітації та демаркації українськоросійської 
ділянки кордону велася з 1998 року. 2003 
року завершилася його делімітація, проте 
договір про демаркацію підписано лише 
2010 року. Перший і єдиний прикордонний 
знак встановлено 7 листопада 2012 на стику 
кордонів Росії, України та Білорусі. Після 
цього російська сторона припинила вста
новлювати прикордонні знаки, а ми з тих 
пір встановили 235 прикордонних стовпів. 

Крім цього, з 2008 року Держприкор
донслужба в ініціативному порядку почала 
самостійно встановлювати на недемарко
ваних ділянках інформаційні показчики, 
які нагадували громадянам, що поблизу 
проходить лінія державного рубежу. 

Що стосується ініціативи керівни
цтва Держави, то тут мова не йде про де
маркацію, а про позначення українсько
російського кордону на місцевості в 
односторонньому порядку. 

Якщо такий Указ Президента буде під
писано, він визначить всім чіткі завдання. 
Що стосується нашої Служби, то за про
ектом цього документа ми будемо відпові
дати за забезпечення режиму державного 
кордону під час проведення демаркацій
них робіт, за безпеку членів делегацій і ро
бочих груп, а також охорону вже встанов
лених прикордонних знаків.

– Згідно із запропонованою реформою 
правоохоронних органів Держприкордон
служба увійде до складу МВС. Яка Ваша по
зиція в цьому питанні?

– Згідно з чинним законодавством мі
ністр внутрішніх справ спрямовує і коор
динує діяльність Держприкордонслужби. 
В умовах необхідності прийняття важли
вих спільних рішень це істотно допомагає 
прикордонникам у роботі.

Що стосується перспективи об'єд
нання прикордонного відомства та МВС 
скажу, що така практика існує в багатьох 
країнах Європи. Водночас є й інший 
досвід, наприклад, Ізраїлю – воюючої 
кра їни, де прикордонна служба хоч і є 
право охоронним органом, але в разі необ
хідності виконує завдання армійських під
розділів. Є й інші приклади.

Сьогодні Україна – воююча країна і 
практика застосування прикордонно
го відомства має виходити з існуючих 
загроз національній безпеці. Ми вже 
суттєво посилили військову складову 
дій наших підрозділів і в перспективі 
продовжимо це робити. Головне, щоб 
ми, як відомство, в ході реформ не роз
губили позитивних напрацювань і ми
нулого дос віду, і я впевнений, що в ході 
подальших консультацій з питань інте
грації Держприкордонслужби в структу
ру МВС усі ці фактори будуть враховані 
й це відбуватиметься в досить комфорт
ному режимі з користю для охорони кор
дону, для наших військовослужбовців і 
для громадян, які перетинають кордон.

– Скільки всього прикордонників залуча
лося до оборони державного кордону та як 
вирішуються питання з наданням їм ста
тусу учасника бойових дій? 

– Відповідно до вимог Закону Укра
їни «Про статус ветеранів війни» визна
чено коло учасників бойових дій, до яких 
також належать військовослужбовці та 
працівники Держприкордонслужби, які 
захищали незалежність, суверенітет і те
риторіальну цілісність України. Ключова 
вимога – безпосередня участь в АТО або 
забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах АТО. 

Що стосується наших військово
службовців, то до такої категорії на сьо
годні належить більш як 9 тисяч прикор
донників. 

У даний час організовано чіткий облік 
тих, хто виконував завдання та продовжує 
перебувати в цих районах. В Адміністрації 
Держприкордонслужби для організації ро

боти з надання нашому персоналу статусу 
учасників бойових дій створено відом чу 
комісію, яка опрацьовує та відправляє від
повідні матеріали на розгляд міжвідомчої 
комісії. 

На сьогодні актуальними залишають
ся питання документального оформлення 
безпосередньої участі в АТО позаштатних 
підрозділів. Такі списки надані АТЦ при 
СБУ ще в серпні, робота триває. 

Подруге, це процедура надання 
статусу учасника бойових дій службов
цям. Зараз цей алгоритм теж відпрацьо
вується. 

І потретє, це надання статусу учасни
ка бойових дій загиблим прикордонни
кам. У нас на сьогодні загинуло 62 особи, з 
низ 61 – військовослужбовець і 1 службо
вець – водій. 

Я запевняю всіх прикордонників, хто 
брав участь в АТО, що всі справи будуть 
розглянуті й жоден військовослужбовець 
або службовець не залишиться без уваги.

– Вікторе Олександровичу, ще з поя
вою «зелених чоловічків» у Криму в Україні 
гостро постало питання про соціальний 
статус та грошове забезпечення військо
вослужбовців. Як воно вирішується в Держ
прикордонслужбі?

– Ні для кого не є таємницею, що наша 
держава сьогодні переживає важкі, в тому 
числі й у економічному аспекті, часи. Вод
ночас питання фінансування військово
службовців сьогодні є одним із пріоритетних. 

Що стосується грошового забезпечен
ня прикордонників, то воно залишається 
нижчим, ніж у військовослужбовців ЗСУ 
і Адміністрація Держприкордонслужби 
працює над тим, щоб ліквідувати таку дис
пропорцію. Певні успіхи в цьому питанні 
уже маємо. Так, вже з вересня наш особо
вий склад, який несе службу в зоні прове
дення АТО, отримує таку ж саму платню, 
як і представники інших силових струк
тур. Для цього ми до 100% підняли над
бавки за виконання особливо важливих 
завдань, а премії підвищили до 320%. Вій
ськовослужбовцям інших органів Держ
прикордонслужби за рахунок підвищення 
премій збільшено грошове забезпечення 
на 150–250 гривень. 

Також ми прийняли рішення про до
даткове заохочення персоналу і за рахунок 
зекономлених коштів фонду грошового 
забезпечення військовослужбовцям було 
виплачено доволі високі премії.

– Чи є якісь зрушення в питаннях забез
печення персоналу житлом? 

– Хочу зазначити, що у держбюджеті 
на цей рік взагалі не передбачалося кош
тів на будівництво житла для прикордон
ників. Проте, зважаючи на ситуацію в 
країні, Уряд виділив з резервного фонду 
31,5 мільйона гривень. Ці кошти були ви
користані для завершення будівництва та 
облаштування об’єктів житлового фон
ду. Загалом 2014 року нам вдалося ввести 
в експлуатацію 40 квартир у Чопі, 12 – у 
Борисполі, 24 – у Харкові, 8 – у впс «Мла
чівка», а також після реконструкції примі
щень обладнати ще 11 кімнат для ОКПП 
«Київ». Ще 34 квартири – у Луцьку та 
Чернівцях – відомство наразі має завдяки 
коштам інвесторів від спільної забудови 
земельних ділянок.

Що стосується планів на 2015 рік, то 
за умови належного бюджетного фінансу

вання плануємо отримати 247 квартир, зо
крема, 52 – в Києві, 40 – у Харкові, 38 – у 
Житомирі, 54 – в Одесі та 36 – у Бориспо
лі. Завершення будівництва ще 27 квартир 
заплановано у Чернівцях і Луцьку.

– Навіть під час бойових дій Новий рік – 
це час підбити підсумки і зазирнути в май
бутнє. Що Ви хочете побажати персоналу 
з нагоди цього свята?

– Передусім хочу подякувати за муж
ність, витримку та щоденну звитягу всім, 
завдяки кому нам вдалося успішно і з гід
ністю виконати поставлені завдання. 

Хочу ще раз висловити співчуття 
сім’ям 62 героївприкордонників, які за
гинули цього року, захищаючи Україну. 
Про їхній подвиг ми пам’ятатимемо за
вжди. 

Також хотілося б побажати швидко
го одужання всім прикордонникам, хто 
отримав поранення, та не втрачати надію 
сім’ям тих, хто рахується зниклим безвіс
ти. Служба робить і робитиме все можли
ве, аби встановити реальне місцезнахо
дження даних військовослужбовців та не 
залишить вас наодинці з цим горем.

Також дякую усім волонтерам, чию 
підтримку ми відчуваємо щодня, ветера
нам, а також родинам наших прикордон
ників.

У прийдешньому році хочу побажати, 
щоб нарешті прийшов мир, щоб наш пер
сонал повернувся на ті кордони України, 
які визнає весь цивілізований світ. У свою 
чергу, запевняю, що керівництво відом
ства і я особисто докладатиму максимум 
зусиль, щоб службові, соціальні та побу
тові проблеми прикордонників успішно 
вирішувалися.                                                 n

«Практика застосування прикордонного 
відомства має виходити з існуючих 
загроз національній безпеці»
Зустрічаючи новий – 2014 рік, 
мало хто міг прогнозувати, 
яким важким він стане 
для України. Ще рік тому 
Держприкордонслужба 
найбільше переймалася 
тим, як найефективніше 
забезпечувати пропуск 
пасажиро–транспортного 
потоку, що постійно зростав. 
Нині ж прикордонники зі 
зброєю в руках протистоять 
сусідсько–терористичній 
агресії. В контексті цих 
обставин напередодні 
тривожного Нового року 
спілкуємося з Головою 
Держприкордонслужби 
генерал–лейтенантом Віктором 
Назаренком про сьогодення та 
перспективи відомства. 
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ПІДСУМКИ

Втрати і надбання 2014-го

Спілкувався Василь КЛИМЕНКО

Микола ВОРОБЙОВ, 
фронтовик, полковник у відставці, 
ветеран Прикордонних військ

ЗАПАМ’ЯТАВСЯ РІК 1944-Й
– У неповних 17 років розпочалася моя служба рядовим в 

окремому протихімічному батальйоні. За холодними та часто 
напівголодними буднями не помітили, як за останнім днем груд-
ня 1943-го розпочався новий 1944-й рік. Він, ми, правда, цього 
не знали, мав стати вирішальним для звільнення Білорусії від 
фашистів. А для мене виявився знаковим тим, що я, сержант і 
командир відділення встиг уже проявити себе досвідченим міне-
ром. Після запеклих боїв ворог, відступаючи, залишив столицю 
Білорусії – Мінськ у суцільних руїнах, над якими одиноко висо-
чів, зранений снарядами, Будинок Уряду Білоруської РСР.

Він був буквально нашпигований вибухівкою. Завдання – раз-
мінувати величезну будівлю – командування поставило нашому 
батальйону. Ризикуючи кожної секунди власним життям, ми за 
декілька днів доповіли по команді: «Будівля розмінована».

У повоєнний час, перебуваючи уже в лавах охоронців За-
хідного прикордонного округу, під час службових відряджень 

до Мінська завжди з якимось душевним трепетом проходив 
біля величної будівлі, якій у роки війни довелося рятувати 
життя. Було таке відчуття, ніби зустрічався зі своєю дале-
кою фронтовою юністю.

Петро САЛЯВА, 
фронтовик, полковник у відставці, 
ветеран Прикордонних військ

КОЛИ МОВЧАВ НАШ «ДЕГТЯРЬОВ»
– На початку війни з гітлерівськими полчищами доля 

евакуйованих закинула мене, 16-літнього, із західних регіо-
нів країни аж у Казахстан. Там, після закінчення фабрично-
заводського училища, я став залізничником. Спочатку все 
було цікаво, а потім душа стала рватися на фронт. Пішов 
добровольцем. Воювати довелося у піхоті, кулеметником.

Переможний 1945-й рік зустрів біля невеликого містечка 
Колотово, що на кордоні Литви з німецькою Пруссією. Для 
нас, рядових бійців, не було секретом: попереду усіх чекає 
штурм сильно укріпленої цитаделі гітлерівців – міста Ке-
нігсберг. 

Перед Новим роком наші позиції припорошив невеликий 
сніжок, трохи приморозило землю. Пізнього вечора до блін-
дажу зайшов комроти, який привітав нас з наступаючим 
Новим 1945-м роком. На вечерю цього разу кожний із бійців 

отримав по 100 грамів фронтових. Моєму «другому номеру» 
татарину Хабібуліну дісталася подвійна норма – я спиртно-
го не вживав і свої «фронтові сто» віддав своєму подаваль-
нику патронів.

На ворожих позиціях панувала тиша. Німці, мабуть, як і 
ми, готувалися зустріти Новий рік. 

Тож наш із Хабібуліним «Дегтярьов» цієї новорічної ночі 
міг трохи відпочити перед вирішальними боями.

Володимир ГРИЩУК, 
полковник у відставці, начальник мотоманевреної 
групи прикордонників«афганців», 
ветеран Прикордонних військ

НОВИЙ РІК ПРИВІТАЛИ САЛОМ
– Участь прикордонників у зоні бойових дій під час неого-

лошеної війни в ДРА була глибоко утаємниченою. Так що ново-
річних подарунків ми могли очікувати лише з рідної землі від 
тилових служб Середньоазіатського прикордонного округу. 

Напередодні Нового 1981 року вони порадували нас тим, 
що доставили в розташовану на чужій землі нашу мотома-
неврену групу чисту, гарно відпрасовану спідню білизну, а в 
доповнення до м’ясних консервів ще й шматки білого, як цу-
кор, присоленого сала. До чаю – смачне печиво. Ну і, звичай-
но, з усім цим прийшла із Союзу і довгоочікувана нами пошта.

Передноворічна вечеря моїх підлеглих у траншеях холод-
них скал була з важко прихованим смутком. По їхніх очах 
легко було здогадатися про думки кожного: «Там, вдома, на 
рідній землі, зараз біля ялинок з радісними, веселими усміш-
ками, готуються зустрічати новорічне свято. А тут, за ти-
сячі кілометрів від них, будь-якої хвилини можна очікувати 
смертельної зустрічі з ворогом».

Разом зі спідньою білизною передали нам і декілька пля-
шок спиртного. У командирському бліндажі випили ми по 100 
грамів фронтових, привітали один одного з наступаючим 
1981-им Новим роком. А потім у тривожній тиші, в очіку-
ванні можливого нападу душманів офіцери стали займатися 
своїми справами. На чужій землі, під чужим небом, здавало-
ся, навіть холодні зорі вороже стежили за нами.                           n

СВЯТО В ОКОПАХ

Освітлюють тривожні спомини душі
Новий рік... Райдужні, сяючі вогні, подарунки малечі від Святого Миколая, хороводи біля 
новорічної ялинки, красиві фейерверки, море щасливих, дитячих усмішок і неприхована 
радість дорослих… Такою замріяно обнадійливою згадується учасникам бойових дій у 
зоні АТО ця чарівна пора з мирного життя, коли під запах ялинки, постріли шампанського, 
бій курантів… один рік змінює інший. Проте і в обстановці, обпаленій війною з бойовиками 
та їхніми російськими покровителями, хочеться відчути свято. Українське суспільство 
робить все для того, щоб захисники територіальної цілісності України відчували: 
співвітчизники разом з ними. А як зустрічали Новий рік під час бойових протистоянь їхні 
попередники. Про це згадують ветерани–прикордонники.

Костянтин ВЛАДИСЛАВСЬКИЙ

Рік від Різдва Христового дві тисячі чо
тирнадцятий як для українців загалом, так 
і для нас – прикордонників – був сповне
ний втрат, надій та, як логічний наслідок 
лиха, надбань. 

І найпершою втратою став навіть не 
Крим, а зганьблене відчуття всемогучої 
сили закону. Адже непорушність кор
донів була гарантована на усіх можли
вих у галузі міжнародного права рівнях. 
І до співпраці з російськими колегами у 
Службі ставилися далеко не формально. 
Ще у вересні 2013 року до Керчі прихо
див із дружнім візитом російський при
кордонний корабель. Лунали запевнення 
у тому, що кордон нас не розділяє, а лише 
єднає.

Утім, сталося те, що сталося. Вчорашні 
брати незвано опинилися біля воріт при
кордонних підрозділів. І, випереджаючи 
події, кораблі та катери Морської охорони 
залишили кримські гавані, здійснивши 
перехід до Одеси та Маріуполя. Фактично 
цим було врятовано більшу частину укра
їнського прикордонного флоту. Колегам із 
ВійськовоМорських Сил вчасно здійсни
ти подібний рятувальний похід не вдало
ся. Ми втратили фактичний контроль над 
Кримом, але не право на нього. А ось Ро
сія реально здобула лише сьогоднішні та 
перспективні проблеми.

Змушені були покинути Крим ті, хто 
вважав там себе справжніми представ
никами України. І на новому місці було 
створено АзовоЧорноморське регіональ
не управління, фактично з нуля створені 
Маріупольський загін Морської охорони 
та Херсонський прикордонний загін.

Паралельно стали на варту новоство
рені підрозділи на адміністративній межі 
з Кримом. Тобто, переформатуватися до
велося буквально на марші. Утім, і таке 
завдання виявилося посильним. Межа з 
тимчасово окупованою частиною України 
– під надійним контролем.

Проте, якщо у Криму довелося витри
мати лише матеріальноморальний удар 
та обійтися без прямих людських втрат, то 
на Донбасі події розгорталися значно тра
гічніше. Прикордонникам Луганського та 
Донецького загонів довелося витримати 
тиск з двох боків – і від сепаратистів, і від
чути на собі обстріли з боку Росії, офіцій
но не учасниці у конфлікті.

«Зелені кашкети» не здали без бою 
жодного клаптика своєї землі. І за зали
шене після кількаденної облоги управлін
ня Луганського загону, і за захоплені під
розділи на кордоні терористи заплатили 
дорогу ціну. Прикордонники не здалися, 
вони після тривалого успішного опору та 
понісши трагічні втрати організовано віді
йшли до нових місць несення служби. 

Але навіть у глибині української тери
торії, за кількадесят кілометрів до кордону 
з Росією вони не залишилися без роботи, 
взявши під контроль лінію розмежування 
з територіями, які поки що контролюють 
терористи. Адже прикордонники мають 
знаходитися там, де починає свою дію за
кон України.

Дійсно, гарячішої ніж Донбас на укра
їнському держкордоні сьогодні ділянки 
немає. Та це не означає, що тягар «гібрид
ної війни» випало нести лише тим, хто 
ніс там службу по штату. Через це пекло 
пройшли та продовжують там залишатися 
тисячі представників усіх управлінь  і за
гонів нашого відомства. Сюди ж потрапи
ло чимало мобілізованих, яким довелося  

відкласти мирне життя заради спокою 
країни. 

Власне, не лишилося нині в Службі 
підрозділів, які живуть у мирному режи
мі. Усім довелося перелаштуватися на нові 
рейки. Це було непросто. Оскільки понад 
десять років тому Прикордонні війська 
перетворилися на Держприкордонслуж
бу, яка рухалася європейським шляхом, 
акцентуючи зусилля на правоохоронно
му компоненті. І може колись так і буде. 
Адже це теж правильно. За умов коли ста
більним є мир. 

Сьогодні ж поки що доводиться по
справжньому дбати про оборону, опано
вувати нову колективну зброю та техніку. 
І це триває успішно. На лінії розмежуван
ня наші люди на рівних несуть службу з 
побратимами з Нацгвардії та Збройних 
Сил України. Сьогодні ми теж армія, для 
якої прикордонники – реальні бійці.

Поновому вчаться берегти кордон 
курсанти у нашій академії, введено нові, 
суто бойові спеціальності у наших на
вчальних центрах. Побойовому працю
ють наші госпіталі.

Ми не мали достатньо сил для того, 
щоб втримати позиції, але виконали го
ловне завдання прикордонників під час 
навали – витримали перший натиск та 

дали змогу піднятися країні. Сьогодні ж 
за цілісність України вступили у боротьбу 
мільйони. Хтось заради збереження недо
сконалої поки держави взяв до рук зброю, 
хтось шукає можливості одягти та нагоду
вати солдата, хтось наче біблейська вдо
ва кладе останню лепту до волонтерської 
скриньки, хтось молиться за Батьківщину 
та готовий терпіти скільки це буде потріб
но. Таких не здолати. І це головне.

Прикро, але вже 62 наших колеги не 
зустрінуть наступаючий рік. Однак вони 
передчасно залишили цей світ недарма. 
Їхня втрата лише ущільнила наші ряди. 
Адже за нами лежить не просто терито
рія. За нами лежить рідна земля, на якій 
обов’язково буде чудово житися нашим 
дітям. А попереду та, яку ще потрібно 
звільнити, аби там жилося аніскільки не 
гірше, ніж у Європі. Тому що це теж Укра
їна – земля, якою поступитися не можна.

Зрештою, ми прощаємося із цим ро
ком набагато сильнішими, аніж були коли 
його зустрічали. Ми багато втратили, бага
то чого навчилися, стали іншими.  Важко 
передбачити, що принесе новий 2015й 
рік. Можливо, знову обійдеться без втрат. 
Обов’язково будуть здобутки. І неодмінно 
буде надія на кращий, аніж до початку бу
ремних подій, мир.                                              n

Якщо б якийсь нестримно прозорливий пророк минулого 
грудня почав віщувати про те, через що доведеться пройти 
країні 2014 року, йому, напевно, мало хто повірив би. Адже 
за одне повне коло Землі навколо Сонця сталося та й досі 
триває те, що раніше вважалося просто неможливим.
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РАЗОМ – СИЛА!

Валентина ЛАЗАРЧУК

Дитячі голоси зачіпали най
тонші струни душі, а гопачок та 
інші танці піднімали настрій. Дух 
патріотизму просто зашкалював. 

Прикордонники на цьому 
святі були VIPгостями. Малень
кі «фанати» оточували їх у ко
ридорах, засипали численними 
запитаннями. Діти дивилися на 
своїх героїв з таким захоплен
ням, що в душі воїнів утверджу
валася думка: нам є за кого боро
тися і заради чого навіть віддати 
своє життя. 

Раніше учні гімназії, батьки 
та вчителі влаштували ярмарок, 

виставивши на продаж домашні 
солодощі. За виручені кошти за
купили необхідні для бійців АТО 
речі. Педагоги зізнаються, що 
плакали всім колективом, коли 
читали дитячі листи – настільки 
проникливо та подитячому щиро 
писали школярі, дякували солда
там за їхню хоробрість і просили 
обов’язково повертатися живими 
і з перемогою. Дівчатка наплели 
українським воїнам браслетів
оберегів із синьожовтих стрічок, 
а одна учениця самотужки по
шила невелику подушечку і, вру
чаючи її нашому прикордоннику, 
сказала: «Щоб було м’яко спати». 

Коли пролунала остання піс
ня в актовій залі гучно прозвуча
ло дитяче «Слава Україні! Героям 
Слава!», а на кордон відправили
ся подарунки від школяриків – 
медичні препарати, теплі шкар
петки, рукавиці та найважливіше 
– виготовлені з любов’ю дитячі 
обереги та настанови повернути
ся живими.                                      n

Катерина СОРОКОПУД

Учнів з прикордонниками 
пов’язує міцна дружба. Ще з 
червня гімназисти піклуються 
про хоробрих захисників кордо
ну, котрі потрапили до централь
ного шпиталю. Чи то вихідні, чи 
то канікули – неважливо, «зелені 
кашкети» постійно відчувають 
турботу маленьких українців, які 
й смаколиками пригощають, і пі
сень співають, і танцюють, або ж 
просто підтримують задушевни
ми розмовами. Сьогодні школярі 
втішені, що в госпіталь їздять все 
рідше, і не тому, що набридло, а 
тому, що менше прикордонників 
отримують поранення.

З нагоди Дня святого Миколая 
гімназисти вирішили подарувати 
частинку тепла прикордонникам. 
Готувалися ретельно. У кожному 
пакунку воїн знайшов листа від 
учнів гімназії. У своїх послан
нях діти писали, що чекають усіх 
живими та з перемогою. Передав 
святий Миколай прикордонни
кам ще й теплі рукавички, шкар
петки та солодкі гостинці.

Далі діти з превеликим за
хопленням знайомилися, як 
прикордонники навчаються, в 

яких умовах проживають і від
почивають. Діти поверталися з 
купою позитивних вражень та 
емоцій. Вони зізнаються:  доне
давна думали, що прикордонник 
просто ставить штамп у паспорт 
на кордоні, але тепер знають, що 
наші правоохоронці виконують 
цілий спектр різних завдань і ви
користовують для цього сучасне 
допоміжне обладнання. Вражені 
навчальною базою юнаки почали 
задумуватися про свою майбут
ню професію, багато хто вже хоче 
здобувати її в стінах Навчального 
центру ДПСУ.

В умовах сьогодення вихо
вувати справжніх патріотів до
сить складно. Проте робота пе
дагогічного колективу гімназії 
спрямована на розвиток любові 
до Батьківщини та національної 
самосвідомості. Заступник дирек
тора гімназії Ольга Бурканова від
значила, що найприємнішим є те, 
що всі благодійні ініціативи над
ходять саме від учнів. Діти само
організовуються – в перервах між 
заняттями всі дружно плетуть мас
кувальні сітки, дівчатка в’яжуть 
шкарпетки та рукавиці. Словом, 
робота кипить, а кожен учень ро
бить усе можливе, аби хоч якось 
долучитися до великої справи – 
допомоги рідній країні.                   n

Максим СОРОКА

Лави прикордонної сім’ї поповни
ли учні 5 класу загальноосвітньої шко
ли №2. Ініціатором такого кроку ста
ла класний керівник п’ятикласників 
– Світлана Кузьо. Насамперед учні об
рали командира, розробили Статут за
стави та підготували інші документи. І 
ось настав жаданий момент, коли вони, 
промовляючи присягу, вступили у при
кордонне братство.

– Це дуже приємно! Ми з честю бу
демо навчатись і нести високе звання 
захисників Вітчизни, – говорить коман
дир застави юних друзів прикордонни
ків «Сокіл» Олександр Калашніков.

Під час церемонії вшанували тих, 
хто віддав життя, захищаючи державний 
кордон і територіальну цілісність Бать
ківщини. Також прикордонники при
вели на урочистості своїх вірних поміч
ників – службових собак. Два спанієля 
показали, як вони вправно виявляють 
зброю та наркотичні речовини. А кухарі 
дали учасникам заходу можливість пола
сувати їжею, приготованою на польовій 
кухні.

Посвята в юні друзі прикордонників 
неабияк зацікавила і учнів, і викладачів. 
Тож очікуємо, що прикордонне братство 
поповнюватиметься маленькими поміч
никами з інших шкіл і класів.                  n

Сергій ПОЛІЩУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Чи думав хто, що на дитячі 
кишенькові можна спорядити 

військовий підрозділ? Виявля
ється, можна ще й не те. Свої 
волонтерськопатріотичні досяг
нення учні 911 класів презенту
вали під час конкурсу. Також вони 
змагалися у знанні історії Укра
їни, у виконанні патріотичних  

пісень. Проте найвідповідальні
ший етап конкурсу проводився 
в рамках проекту «Ім’я Героя на 
карті України». 

«Герой» – ще рік тому для 
нинішніх школярів це слово 
означало щось давнє, відоме 
лише дідам. Нині ж діти ба
чать: герої поряд, їх знають, їх 
шанують, ними пишаються. 
Більшість презентацій стосу
валася героїв Майдану та АТО, 
які теж із Дарниці. Вони поряд. 
У залі були їхні доньки та сини, 
їхні матері та вчителі. На очах 
сьогоднішніх дітей вчорашні 
випускники чи дорослі дяді зі 
звичайних людей перетворю
валися у справжніх громадян, 
ставали героями. І таких людей 
прагнуть наслідувати нинішні 
школярі, а тому наше майбутнє 
в надійних руках.

Профспілка та Інформагент
ство Держприкордонслужби та
кож вирішили підтримати юних 
патріотів. Учасникам конкурсу 
вручили листи подяки Держпри
кордонслужби, а переможців 
нагородили спеціальними від
знаками та призами від прикор
донників.                                         n

Юрій ЗАНОЗ

Зараз стали традиційними заходи, в яких бе
руть участь солдати АТО та школярі. Нині вони 
просто необхідні й одним, й іншим. Бійці мо
жуть ще раз пересвідчитися, що їхня боротьба не 
марна, побачити, що боронять не щось неосяж
не, а майбутнє – кожну присутню дитину. 

У свою чергу і учням бракує уявлення що ко
їться в зоні АТО. І бійцям доводиться підбирати 
слова, щоб передати дітям, як це воювати, що 
значить втрачати друзів. Деякі хлопчаки уявля
ють собі війну як відому гру CounterStrike, їм до
водиться розповідати, що там, на Сході, зберег
тись чи перезапуститись, як у грі не вийде, та й 
ворог не бігає перед твоїм стволом, а обстрілює 
здалеку артилерією, чи ховається за мирними 
жителями.

На зустрічі військових з учнями столичного ліцею 
«Наукова зміна» влучно підібрав слова «кіборг» Олек
сандр з Донецького аеропорту. На питання школяра: 
«Скільки сепарів ви замочили?», Олександр відповів: 
«Я добрий солдат, я їх у кут ставлю». Олександр також 
розповів велику таємницю бійців АТО, він зізнався 
що навіть кіборги плачуть, проте не від болю чи суму, 
а від емоцій, коли читають дитячі листи. Він подяку
вав школярам за теплі слова й порадив у посланнях 
воїнам вказувати свої телефони.                                       n

Пісня для дяді солдата
– Дядю, ми переможемо? – з надією в голосі 
хапали за рукав прикордонника, який повернувся 
із зони АТО, школярі. Діти з 1–4 класів Слов’янської 
гімназії Києва запросили охоронців рубежу на 
фестиваль української пісні.

Сльози кіборга
«Дякуємо вам!», «Героям слава!», 
«Тримайтеся!», «Молодці!», «Ми 
молимося за вас!», – ці фрази з 
уст школярів не можуть залишити 
солдата байдужим.

У Дарницькому районі Києва пройшов конкурс 
«За честь і славу України!». В ньому два десятки 
навчальних закладів демонстрували досягнення 
на волонтерсько–патріотичній ниві. 

Росте героям гідна зміна

На Черкащину, до прикордонників Навчального 
центру Держприкордонслужби ім. генерал–майора 
Ігоря Момота з дарунками завітали учні 8 та 10 
класів столичної гімназії №315.

«Мобілізували» 
п’ятикласників

Після анексії 
Росією Криму 
Херсон став 
одним із великих 
прикордонних 
центрів. Тут 
розмістилися  
регіональне 
управління й 
загін. А не так 
давно в місті 
вперше відбулася 
посвята школярів 
у юні друзі 
прикордонників. 

Від столичних 
Миколайчиків
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Олег БОЙКО

Вперше ми зустріли Євдокію тро
хи більше місяця тому. Їхали на ділянку 
«Трьохізбенки». В ранковій мряці дівчина
підліток, наряджена в кольори державного 
прапора, яскраво виділялася. Назад повер
талися надвечір. Біля синьожовтої дівчин
ки крутилося троє хлопчаків років семи. 
Коли ми зупинилися, пацанва розбіглася, а 
Євдокія розповіла нам свою історію.

Наприкінці весни, коли в Новоайдар
ському районі правили бал сепаратисти, 

вона з сім’єю виїхала на західну Україну. 
Повернулися після того, як українські вій
ськові взяли тут ситуацію під контроль. 
Коли вперше вийшла на дорогу з прапор
цем, то побачила, як це піднімає дух бійців. 

– Після цього я собі сказала, що якщо 
наступного разу сюди не вийду, то я вас 
зраджу, – каже Євдокія, – і я кожен день 
виходжу. 

 Дівчина розповіла, що односельчани 
над нею сміялися, погрожували.

– Але страшний не той, кого усі бо
яться, а той, хто нікого не боїться. Я знаю 
чому я тут стою і навіть, якщо зі мною щось 
станеться, я буду рада, що встигла зробити 
щось хороше. Бо нам треба мир, і щоб ви усі 
живими повернулися додому, – душевно, 
майже пошепки, промовляє дівчина.

– Якщо що, звертайся, Євдокіє, до при
кордонників, – відповіли ми на прощання. 

Потім взяли за звичку, їдучи на лінію 
розмежування, зупинятися біля Євдокії, 
пригощати смаколиками, обмінюватися 
оберегами від волонтерів. 

P.S. Нині бачимо, що серед покровителів 
Євдокії не лише прикордонники, а й танкіс-
ти, які в її честь назвали танк. «Ось тепер 
стоїть «Євдокія» в Трьохізбенці і лупить 
супостата!», написав на своїй сторінці в  
Фейсбук кінорежисер Тарас Томенко.

Дякуємо тобі, Євдокіє, за підтримку. 
Дай тобі Боже, дівчино, гарну долю за твої 
добрі справи!                                                      n

З наближенням новорічних 
свят прикордоннки ОВВ 
«Краматорськ» все частіше 
зустрічються з місцевою 
малечею... 

Володимир ПАТОЛА 

У двох дитсадках, куди прийшли охо
ронці рубежу, малюки спочатку трохи по
боювалися дорослих дядьків у камуфля
жах, але вже за кілька хвилин сміялися та 
просилися на руки.

– Виглядаєте, наче рідні, – кажу ко
мандирові одного з мобільних бойових 
підрозділів, що саме прощається з малень
ким краматорцем. 

–  Знав би ти, як я скучив за своїм, – 
тихо відповідає він.

А от учні місцевих шкіл вже самі зу
стріли прикордонників привітаннями та 
гостинцями. Конкурс стройової пісні у 
22й школі, де директором працює при
кордонник у відставці Микола Крупчен
ко, порадував не лише чудовим вико
нанням і військовим вишколом, а й тим, 
як старанно діти підготували форму для 
кожної команди. Одразу видно, що кож
на деталь виготовлена з любов’ю. Крім 
цього, з’ясувалося, що пісні часів Вели
кої Вітчизняної дуже органічно поєдну
ються з легендою Майдану – «Воїнами 
світла». Коли ж на сцені було представле
но хореографічномузичну композицію 
«Лілія», створену ученицею Лізою Мо

щір,  на очах у прикордонників з’явилися 
сльози.  Адже юна режисерка зі своїм 
колективом зуміли показати і хоробрість 
бійців, і материнське горе й інші трагічні 
грані війни. 

Дев’ята та десята  школи запросили 
наших військовослужбовців для суддів
ства на спортивному святі. Діти змагали
ся у силовій естафеті, координації та зла
годженості, а також демонстрували своє 
вміння куховарити й  надавати першу ме
дичну допомогу. Слід зазначити, що учні 
та вчителі  цих навчальних закладів всіля
ко допомагають бійцям – збирають теплі 
речі, продукти, плетуть маскувальні сітки. 

Важко сказати, кому такі контакти 
приносять більше радості – маленьким 
українським патріотам, які після окупації 
нарешті відчули опору й надійний захист, 
чи прикордонникам, котрі вже декілька 
місяців перебувають далеко від рідної до
мівки у небезпечній місцині  та в складних 
умовах.                                                               n

Дана КАЛАНТАЄВСЬКА 

Відтак ліцеїсти реалізували проект на 
допомогу пораненим у зоні АТО під назвою 

«Не будь байдужим!». Виставивши на бла
годійному ярмарку власноруч виготовлені 
вироби, картини й кулінарні витвори, учні, 
викладачі й батьки зібрали чималеньку 
суму, на яку згодом закупили в Централь
ний госпіталь ДПСУ негатоскоп (пристрій 
для аналізу рентгенівських знімків).

З кожним разом благодійникам хо
четься зробити все більше. Так, недавно 
ліцеїсти виготовили 11 білих маскуваль
них сіток. Для цього за зібрані з чергового 
ярмарку кошти придбали 5 кг сітки та 300 
метрів мотузки. Учні трудилися з непід
робним ентузіазмом. Право плести мас
кувальну сітку треба було ще вибороти. 
Корисну справу робили з посмішками та 
під супровід українських пісень.

Ліцеїсти в урочистій обстановці пере
дали результати своєї праці представни
кам Мобільного прикордонного загону та 
морським піхотинцям. Окрім маскуваль
них сіток учні вручили воїнам ще й термо
білизну, придбану за решту коштів з яр
марку. До підтримки українськиих воїнів 
долучився й заступник директора «Науко
вого центру превентивної токсикології, 
харчової та хімічної безпеки» полковник 
запасу Володимир Тунік. Разом із італій
ською діаспорою в Україні вони передали 
прикордонникам 10 спальних мішків, та 7 
комплектів термобілизни. 

Зі словами вдячності та великою на
дією на те, що допомога ліцеїстів врятує 
не одне життя, учні побажали героям
прикордонникам якнайшвидшого повер
нення живими до рідних сімей.                 n

Віктор ВИРВА

Сьогодні малеча справ
ляється із цим завданням, 
якто кажуть, «на відмін
но». Нещодавно учні жи
томирської школи №30 за
вітали до прикордонників 
Північного регіонального 
управління та провели гуч
ний концерт із не менш 
гучною назвою «Незлам
на, вільна Україна». 

Щирість та пережи
вання дітей за своїх захис
ників не залишили байду
жими нікого з присутніх у 
залі. Насильство та війна 
найбільше впливають на 

дітей і тоді їхні очі та сло
ва стають значно дорос
лішими. На вулицях міст 
і сіл Житомирщини немає 
танків і не вибухають сна
ряди, але діти прекрасно 
розуміють, заради чого 
наші солдати воюють на 
Сході держави. 

Учні різних класів під
готували півторагодинну 
концертну програму. Вони 
співали та представляли 
театралізовані постанов
ки, танцювали й декла
мували вірші, і все – з 
патріотичної тематики і 
подитячому щиро та про
никливо.

 За словами завідуючої 
з виховної роботи школи 

№30 Наталії Яненко діти 
готували концерт із вели
чезною мотивацією, адже 
у кожного є рідні, друзі 
чи просто знайомі, котрі 
воюють на Сході. Стар
шокласники ж уже поча
ли задумуватися над своїм 
майбутнім, як допомогти 
боронити рідну землю.

Багато житомирських 
прикордонників сьогодні 
перебувають у зоні АТО, 
на лінії розмежування і 
там, під обстрілами, їх зі
грівають думки про рід
них і близьких. Саме для 
них школярі підготували  
й передали новорічні по
дарунки, листи та дитячі  
малюнки.                              n

Небайдужі серця ліцеїстів
Захисники українських 
кордонів уже тривалий час 
відчувають турботу учнів 
столичного Технічного 
ліцею НТУУ «КПІ». Орган 
учнівського самоврядування 
ліцею вже багато років 
займається благочинністю. 
Цього року основний акцент 
ставився на підтримку 
учасників АТО. 

Ти наче пісня, 
ти – надія,  Євдокіє!

І в холод, і в спеку, і в дощ, 
і в туман стоїть край дороги 
дівчина. Вона оперезана 
синьо–жовтими стрічками, 
в руках прапорець, а поряд 
йдуть на передову машини 
з військовими, яких ця 
дівчинка вітає наче пісня 
піднімаючи на неймовірні 
висоти бойовий дух воїнів.

Завдяки їм Україна буде 
незламною та вільною!
Не лише гуманітарна допомога, амуніція та зброя сьогодні 
необхідні нашим воїнам, які борються за цілісність і 
незалежність України. Підтримка рідних і розуміння того, за 
що вони воюють – ось головне. Ці речі не зібрати громадою та 
не завантажити в автомобіль. Однак це можна зробити через 
творчість, а особливо – дитячу. 

Передноворічні зустрічі
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З’ЇЗД КАПЕЛАНІВ ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Персонал Львівського прикордонного 
загону вітає з Днем народження начальника 
Львівського прикордонного загону полковника 
КРАВЧУКА Валерія Миколайовича!

Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно прямує до Вас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує Вам довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

Персонал відділу прикордонної служби 
"Південний" та керівництво Одеського 
прикордонного загону сердечно вітає з Днем 
народження інспектора прикордонної служби 
1 категорії – начальника групи чергових БІДАХ 
Наталію Петрівну! З побажаннями: бадьорості, 
сили, надії, здоров'я, терпіння, мрії та її виконання, 
любові, тепла, удачі, радості, достатку, енергії, світла, 
натхнення, посмішок, успіху, доброти, вірності, 
захвату! А ще – крутих підйомів, яскравого життя, 
сили духу, вогню, бажання і душевного тепла!

Рада та актив громадської організації 
«Ветеран кордону» щиро й сердечно вітають 
старших прапорщиків запасу – РАЙЧУКА 
Петра Олександровича та ШЕЛЕСТА 
Анатолія Олександровича з 50-річним 
ювілеєм; капітана запасу СИМОНЧУКА 
Миколу Юрійовича з 55-річчям та 
іменинників грудня місяця – полковника 
запасу НЕСТЕРОВА Миколу Дмитровича 
– голову Київської ветеранської організації 
прикордонників, полковників запасу 
– ЧУРКІНА Миколу Михайловича, 
ГЛАМАЗДІНА Миколу Антоновича; 
підполковників запасу –  КОЛІСНИЧЕНКА 
Леоніда Піменовича, ЦИПІНА Анатолія 
Аркадійовича, майорів запасу – 
СИДОРОВА Олександра Михайловича, 
МАШКІНА Ігоря Миколайовича; старших 
прапорщиків запасу – ПОЯРКОВА Миколу 
Олексійовича, ШЕВЧЕНКА Миколу 
Максимовича та СЛОБОДЯНЮКА Миколу 
Миколайовича!
Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя, 
наснаги, процвітання та сімейного затишку! 

Василь КЛИМЕНКО

З’їзд відкрив військо
вий єпископ Михаїл Кол
тун. До учасників форуму, 
в якому взяли участь май
же 50 військових капела
нів, котрі побували в зоні 
АТО, звернувся Блаженні
ший архієпископ Любомир 
Гузар. Він, зокрема, зазна
чив, що у нинішній неспо
кійний час, коли на Сході 
країни ведуться бойові дії, 
духовенство не залишило
ся осторонь своєї пастви – 
військовослужбовців, які 
відстоюють територіаль
ну цілісність української 
держави. Своїм євангель
ським словом капелани до
бровільно погодилися по
служити захисникам рідної 
землі, духовно підтримати 
їх у фізичних і моральних 
випробуваннях, своєю во
лонтерською місією зміц

нити віру у перемогу укра
їнського війська. 

З великою увагою де
легати з’їзду заслухали звіт 
отця Любомира Яворського 
про діяльність департамен
ту Патріаршої Курії УГКЦ 
у справах душпастирства 
силових стуктур та пла
ни на наступний рік. Про 
сучасний стан військово
релігійного співробітництва 
та можливість створення 
офіційної Служби військо
вого капеланства розповів 
полковник Руслан Кохан
чук з Департаменту соціаль
ної і гуманітарної політики 
Міноборони України.

  Багато корисного для 
подальшої співпраці у во
лонтерському русі капела
нів з військовослужбовця
ми прозвучало у виступах 
представників Генштабу 

ЗСУ,   Нацгвардії України, 
  Держприкордонслужби та 
інших структур. З особ
ливою зацікавленістю де
легати з’їзду сприйняли 
повідомлення про те,   що 
наступного року плануєть
ся випустити друковане ви
дання – журнал «Капелан». 

Обмінявшись досвідом 
роботи, учасники з’їзду 
взяли участь у семінарі про 
участь капеланів у духовній 
та емоційній підтримці у 
зоні військових конфліктів 
та провели практичні тре
нінги. Робота з’їзду ще раз 
засвідчила, що волонтер
ська діяльність капеланів 
у зоні бойових дій на Сході 
країни знаходить широку 
підтримку і визнання як у 
виконавчих органах влади, 
так і серед військовослуж
бовців.                                   n

У Києві відбувся 
VIII з’їзд військових 
капеланів 
Української Греко–
Католицької 
Церкви, під час 
якого ділилися 
досвідом та 
обговорювали 
перспективи 
душпастирства 
силових структур. 

Воїн в рясі, душ спаситель 

ФОТОФАКТ

Олександр 
ЯКОВЕНКО

У актовій залі Півден
ного регіонального управ
ління відбувся творчий 
вечір, під час якого Олег 
відразу ж налаштував при
сутніх на невимушений 
лад.   Розпочав свій виступ 
співак із суто «одеських» 
пісень, а згодом залунали 

й інші відомі хіти, зокрема, 
Володимира Висоцького, 
в каверверсіях Скрипки. 
Безумовно, всі «кавери» в 
інтерпретації Олега звуча
ли виключно українською. 

Протягом вечора стражі 
кордону залюбки спілкува
лися з Олегом, підспівува
ли йому, а також ставили 
багато різних питань. Так, 
прикордонники дізналися, 
що зараз Скрипка не їз
дить з концертами до Росії, 
проте регулярно буває на 
Донбасі й грає для укра
їнських військових. «Це 
мій такий волонтерський 
обов’язок. Багато моїх ко
лег цим займаються, треба 
підтримувати військових. 
Наші хлопці там повинні 
бути вмотивовані та зна
ти, що ми серцем з ними, 
що для нас дуже важлива 
їхня робота, що вони нас 
рятують”, – зазначив му
зикант. Не оминув співак 
своєю увагою й музей ре
гіонального управління, де 
найбільше був вражений 
фотоінсталяцією, що ілю
струє участь прикордонни
ків регіонального управ
ління в антитерористичній 
операції.

Наприкінці творчого 
вечора прикордонники по
дякували співакові, пода
рували йому квіти та інші 
символічні подарунки.  n

Соло Скрипки
Відомий український музикант, вокаліст– 
лідер групи «ВВ» Олег Скрипка приїхав до 
Одеси, аби дати великий концерт. Проте 
перед цим відвідав прикордонників. 

МИТЬ РОЗРЯДКИ

Òак кого ти, 
тварюко, зібрався 
по тайзі ганяти?!!

ГОВОРЯТЬ ЗОРІ

Записала Світлана ДЕЙЧУК

ДЛЯ УКРА¯НИ ТА СВІТУ
Новий рік обіцяє бути більш мирним, 

ніж попередній і принесе спокій та стабіль
ність. У рік Дерев’яної Кози, який за східним 
календарем наступить аж 19 лютого, буде 
менше жорстких протистоянь в Україні й у 
всьому світі. Натомість очікується багато по
зитивних і несподіваних змін у суспільстві. 
Суттєво можуть змінитися погляди людей, 
їхні пріоритети. Синя Дерев’яна Коза сла
виться гостинністю, щирістю й терпимістю. 
Рік має бути успішним і цікавим для всіх зо
діакальних знаків. Найкраще зустрічати його 
в родинному колі.

Рік, що минає, та наступний схожі між 
собою – і колір в обох є синій, і дерево – 
символ життя – однаковий. Це буде рік 
Сходу, як і минулий. Та ж стихія і сторона 
горизонту. Те, що в рік Коня загорілося, за
гасить Коза. Це рік вісімка – цифри числа 
2015 (2, 0, 1, 5) у сумі дають – 8 – найщас
ливіше число на Сході. Воно вплине на все 
людство. Увага світу буде прикута до Сходу і 
не лише України, а й до інших східних дер
жав.

Це буде рік наповнений перемінами. 
Астральна Коза перешкоджає розвитку 
конфліктів і намагається встановити мир. 
Новий рік відбиватиметься на людях стар
шого віку, на їхньому здоров’ї, а ще також на 
кар’єрі працюючих. Тому слід про себе по
турбуватися і бути обережним. 

ПРО ВЛАДУ
Наш Президент народився у рік Змії, 

планета Марс, Марс несе перемогу, а Змія 
мудра і обережна. Прем’єр – Тигр – носій 
ідей. Спікер парламенту теж Змія, Сатурн, 
йому все в житті вдається успішно. Все 
складається позитивно. В новому році буде 
24а річниця Незалежності України. Якщо 
ми вистоїмо березень – квітень, тоді підемо 
вперед і у нас може буде ліпше, ніж у Європі 
чи Америці. Це рік нашого утвердження.

Драматичних подій в Україні не буде. Рік 
принесе економічні та соціальнополітичні 
переміни, започатковані в попередньому 
році. У державі владнаються військові не
гаразди. 

ПРО КРИМ
Які б плани не складав Путін, Крим по

вернеться обов’язково. Тому що Україна пере
буває під Тільцем і географічна карта підтвер
джує це. А Крим – це, власне, зображення 
вимені корови (за силуетом на карті). Самим 
Богом призначено бути йому в Україні. Все 
стане так, як має бути. Епоха Водолія змиє всі 
біди й негаразди, все владнає.

ЧИМ ВИРІЗНЯЮТЬСЯ ЛЮДИ, 
НАРОДÆЕНІ У РІК КОЗИ?

Ці люди кмітливі, веселої вдачі, артис
тичні й працьовиті. На них у рік Кози, чекає 
успіх, досягнення омріяних вершин. Важ
ливо добре обдумувати кожне своє рішення 
і не боятися ризикувати. Обережним слід 
бути особам, народженим у рік Бика, Змії, 
Тигра та Півня.                                                      n

Що Кінь запалив, Коза загасить
Прийдешній рік за східним календарем 
пройде під опікою Синьо–зеленої  Дерев’яної  
Кози. В переддень Нового року відомий 
український астролог  Іван Круп’як розповів 
«Прикордоннику України», що віщують на 
найближче майбутнє зорі.


