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7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 3,1 ìëí ãðèâåíü

кордон за тиждень

Прикордонник
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ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²
¹ 48 (5542)

23 ÃÐУÄÍß 2016 ÐÎÊУ

Вітаємо з 2017 роком! Віримо у перемогу!

Від колегії Державної прикордонної служби України та 
себе особисто щиро й сердечно вітаю вас та ваші сім’ї з 
Новим 2017 роком і Різдвом Христовим!

Рік, що минає, був непростим, але Державна прикордонна 
служба з честю виконала визначені завдання та продовжила 
системне реформування. 

Я вдячний кожному, хто був небайдужим, хто ратною 
працею вносив свою частку у розвиток прикордонного 
відомства та захист кордонів нашої Батьківщини! 

Засвідчую глибоку повагу військовослужбовцям, які мужньо та 
самовіддано захищають український народ у зоні проведення АТО. 

Дякую  ветеранам, волонтерам і родинам  наших воїнів 
за щиру допомогу та підтримку, яку ми відчували протягом 
усього року. 

Бажаю вам і вашим рідним доброї й щасливої долі, міцного 
здоров’я, щастя, миру та добробуту. Нехай  здійсняться усі 
ваші задуми й заповітні мрії!

З Новим роком та Різдвом Христовим!

Голова Державної прикордонної служби України 
генералполковник 

Віктор НАЗАРЕНКО

Шановні військовослужбовці та працівники! Дорогі ветерани!
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happy-end

Схрон терору
У приватному будинку 

селища Новгородське Донецької 
області військовослужбовці 
Краматорського загону та 
співробітники Національної 
поліції виявили схрон зі зброєю 
і боєприпасами. У тайнику 
знаходилося: шість РПГ; п’ять 
гранат Ф-1; чотири набої до 
КПВТ калібру 14.5мм; 80 
набоїв до ДШК калібру 12.7мм; 
дві 100-грамових та одна 
200-грамова тротилові шашки; 
5 кулеметних стрічок в коробах 
з набоями 7,62, споряджених 
загалом 851 патроном; 204 набої 
7,62 розсипом; 1024 набої 5,45х39 
розсипом; реактивний снаряд 
до танкової гармати та прилад 
для створення штучної димової 
завіси. Триває слідство.

Олександр ШАПОШНИК

Сурогат поштою
Спільна міжвідомча група 

Подільського прикордонного 
загону, прокуратури, СБУ, 
Нацполіції і ДФСУ за 
оперативною інформацією про 
можливе незаконне переміщення 
через кордон фальсифікованої 
підакцизної продукції затримала 
в Одеській області автомобіль з 
вантажем контрафактного спирту. 
Вантажівку «МАН» однієї зі 
служб поштових перевезень 
зупинили на автошляху 
Подільськ – Балта. В ході 
огляду правоохоронці виявили 
чотири ємності по 220 літрів і 
вісім ємностей по 30 літрів зі 
спиртом – загалом 1 120 літрів. 
Автомобіль та спирт вилучено. 
Сума їх оцінки склала майже 400 
тисяч гривень. Ведеться слідство.

Максим БОЯР

Коні не винні
До пункту пропуску 

«Краковець» прибув автомобіль 
німецької реєстрації. У 
вантажному відсіку перевозилися 
з міста Канева до Німеччини 
троє племінних коней. Під 
час стандартного опитування 
прикордонник звернув увагу, що 
водій мало обізнаний у специфіці 
перевезення благородних тварин 
і не знає, для чого їх доставляють 
за кордон. У ході візуального 
огляду автомобіля вартові рубежу 
звернули увагу на відмінності 
внутрішньої й зовнішньої 
довжини спеціального причепу. 
Авто вивели із загального потоку. 
Коням довелося тимчасово 
покинути транспорт. Всередині 
відсіку виявилася додаткова 
стінка і чималий сховок, ущерть 
заповнений цигарками. У 
результаті детального огляду і 
підрахунку встановлено, що в 
автомобілі перевозилося понад 
42 тисячі 600 пачок цигарок. 
Куриво та автомобіль як засіб 
перевезення контрабанди 
спеціально обладнаний для 
цього, вилучили. Їх загальна 
вартість за попередніми 
підрахунками сягає понад 1,2 
мільйона гривень. Крім цього, на 
власників чекає чималий штраф. 
А от коні, які мимохіть стали 
учасниками контрабандної афери, 
повернуться додому.

Іван ГАЛКІН

гарячі будні

Сергій ПОЛІЩУК 

Звертаючись до присутніх, Президент Укра-
їни Петро Порошенко зазначив, що завдяки 
ефективній співпраці прикордонників, про-
куратури, слідчих, інших українських право-

охоронців вдалося не лише перекрити канал 
контрабанди мистецьких цінностей і затримати 
злодіїв, але й знайти безцінні твори мистецтва.

Петро Порошенко наголосив на важливості 
підтримки Італією України в умовах російської 
агресії на сході та зазначив, що Італія проде-
монструвала свою позицію і під час голосування 
відповідної Резолюції Генеральної Асамблеї 

ООН декілька днів тому, і під час ухвалення 
надзвичайно важливого рішення щодо продов
ження санкцій проти країниагресора.

У свою чергу міністр культурної спадщини, 
культурної діяльності й туризму Італії Даріо 
Франческіні висловив вдячність українським 
правоохоронцям за проведену ними роботу та 
відзначив важливість затримання злочинців, 
які тепер понесуть покарання за посягання 
на світову спадщину. Міністр висловив споді-
вання, що Президент матиме нагоду відвідати 
музей Верони, щоб побачити шедеври, повер-
нені Україною. Даріо Франческіні наголосив, 
що уряд Італії налаштований на подальшу під-
тримку європейських прагнень України у вирі-
шенні питання безвізового режиму і висловив 
надію на зміцнення та розвиток українсько
італійської співпраці й надалі.                               n

З України – із вдячністю
Президент України Петро Порошенко передав Італії 17 полотен таких 

видатних майстрів живопису, як Рубенс, Тінторетто, Пізанелло, Карото 
і Мантеньї, котрі у листопаді 2015 року були викрадені злочинцями із 
музею Кастельвеккіо міста Верона. Втім, у травні нинішнього року 
співробітники Держприкордонслужби України у взаємодії з колегами з 
інших правоохоронних структур врятували твори мистецтва із лап 
злочинців, які вже намагалися контрабандою переправити їх до Молдови. 
Загальна вартість колекції перевищує 16 мільйонів євро.

Україна – ЄС

Андрій КУЧЕРОВ 

Угодою між урядом України та Єврокомі-
сією передбачено реалізацію за рахунок гран-
тової допомоги Європейського Союзу спільних 
проектів із прикордонного співробітництва 
«Україна – Польща – Білорусь 2014–2020 
роки», «Україна – Румунія 20142020 роки», 
«Басейн Чорного моря 2014–2020 роки» та 
«Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія 
2014–2020 роки». Особливістю цих програм є 
те, що проекти розробляються на рівні місце-
вих органів влади України та суміжних держав 
ЄС, а відтак найкраще відповідають потребам та 
пріоритетам місцевих громад.

Так, у рамках програм фінансуватимуться 
проекти за напрямками покращення інфра-
структури прикордонних регіонів, зокрема 
щодо захисту довкілля та ефективного вико-
ристання природних ресурсів; підтримки при-
кордонного управління і безпеки кордону, 

менеджменту в сфері міграції; підтримки під-
приємництва, розвитку малих і середніх під-
приємств, місцевої культури; спільних викли-
ків у галузі безпеки та охорони правопорядку. 
Загальний бюджет програм становить 402 
мільйони євро, з яких внесок ЄС – 366 млн. 
євро, співфінансування країнипартнера – 10 
відсотків від внеску ЄС.

Виконання згаданих програм сприя тиме 
ефективній і взаємовигідній співпраці прикор-
донних регіонів України та сусідніх країн шля-
хом обміну досвідом і кращими практиками в 
різних сферах, залученню додаткових ресурсів 
для збалансованого розвитку й підвищення 
конкурентоспроможності прикордонних регіо-
нів України.                                                        n

402 мільйони – на прикордоння
Україна і Євросоюз підписали 

угоду про фінансування 
спільних операційних програм 
прикордонного співробітництва. 
Підписання документа відбулося 
у рамках засідання Ради асоціації 
Україна–ЄС.
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Спілкувалася 
Ольга МІРОШНИЧЕНКО,
фото 
Валерія ОЛІЙНИКА

– Вікторе Олександровичу, понад 
два роки тому Ви очолили прикор
донне відомство у дуже складний 
для України час. Чи усвідомлювали 
Ви тоді, з якими проблемами дове
деться зіштовхнутися керівникові 
структури, котра потребувала 
негайних реформ? Які головні кроки 
Ви для себе визначили тоді та чи 
задоволені сьогодні досягнутим? 

– Я – людина військова. Тому, коли мене 
викликав Президент України і визначив 
завдання, які повинна виконувати Служба, 
зрозумів, що у критичний для країни час не 
можу залишатися осторонь. Але, скажу від-
верто, на час призначення до кінця не усві-
домлював усіх тих проблем, з якими дове-
деться зіштовхнутися і мені, і колективу, 
який вирішив працювати зі мною.

Насамперед це стосується того рівня коруп-
ції, який існував у Службі. На жаль, і сьогодні, 
після двох років важкої й активної боротьби 
з цим явищем, ми не змогли його здолати до 
кінця, хоча й зробили для цього чимало. 

Що стосується іншого складного 
питання, яке на той час вимагало нестан-
дартних рішень, – це повне перезаванта-
ження логіки дій щодо охорони і оборони 
кордону. Усі знають, що ми були відом-
ством суто правоохоронним, з відповідним 
оснащенням і озброєнням. Коли почалися 
бойові дії, необхідно було якнайшвидше 
посилити військову складову, залишаючись 
при цьому правоохоронним органом. Нам 

це вдалося і, що дуже важливо, нас підтри-
мали і зрозуміли європейські та американ-
ські колеги. У результаті відомство зуміло 
створити потужні бойові резерви та забез-
печити підрозділи усім необхідним майном 
і технікою. Крім цього, ми провели перепід-
готовку персоналу – починаючи від основ 
тактики і закінчуючи оперативними захо-
дами. Це знання і навички необхідні для 
того, щоб не тільки охороняти, а й захищати 
та боронити наші рубежі. 

Однак найголовніше це те, що сьогодні 
по всьому периметру державного кордону, 
в тому числі й у зоні АТО та на адмінмежі 
з Кримом, ми виконуємо винятково ті 
функції, які покладені на Державну при-
кордонну службу. Але в чіткій взаємодії зі 
Збройними Силами України, Національ-
ною гвардією, Національною поліцією та 
Службою безпеки з відповідним контролем 
з боку як правоохоронних, так і цивільних 
структур. 

За ці два роки я переконався, що ми 
разом із усім колективом йдемо правильним 
шляхом. Незважаючи на шалений спротив, 
нам вдалося змінити філософію відомства і 
гасло: «Служити! Захищати! Допомагати!» 
їй повністю відповідає. Основне завдання, 
яке мені визначив Президент і яке я ставив 
перед собою та людьми, – зробити Дер-
жприкордонслужбу максимально відпо-
відною суспільним запитам. Найголовніше 
– захищати інтереси законослухняного гро-
мадянина, який перетинає кордон. Люди 
хочуть, щоб цей процес був комфортним, 
хочуть відчувати повагу та підтримку. І це 
ми маємо їм забезпечити.

Звичайно, служіння державі – дуже 
важка праця. Іноді невдячна. Цей процес 
не має кінця, адже планка вимогливості і до 
себе, і до підлеглих постійно підвищується. 

І все ж, хочу сказати, що на цьому шляху 
протягом двох років ми зуміли зібрати 
команду однодумців. Як би пафосно це не 
звучало, але на будьяку вершину без під-
тримки дуже складно дістатися. Це дорога, 
яку долає команда. І я сьогодні пишаюся 
цією командою. Так, ми багато критикуємо 

себе і підлеглих, іноді вдаємося до непопу-
лярних заходів. Але я вважаю, що сьогодні 
наше відомство – це колектив професіона-
лів та справжніх патріотів. А випускники 
навчальних закладів, які приходять до 
наших лав з новою ідеологією, – його май-
бутнє. 

– У демократичних країнах діяль
ність кожного державного органу 
оцінюють насамперед за рівнем під
тримки у суспільстві та відкри
тістю. Який, на Вашу думку, рівень 
довіри громадськості до Держпри
кордонслужби та що робиться для 
його зростання?

– Ми вважаємо підвищення рівня 
довіри до Держприкордонслужби одним 
із наших пріоритетних завдань. Тому що, 
тільки маючи мандат від населення, ми 
можемо ефективно виконувати ті завдання, 
які нам визначені Президентом, Урядом 
України, кожним нашим співвітчизником. 
Колегія Служби вимагає від усіх керівни-
ків на своєму рівні постійно працювати 

над підвищенням іміджу відомства. Адже 
виконання цих завдань залежить не тільки 
від мене особисто, а й від кожної посадо-
вої особи, яка безпосередньо знаходиться 
у наряді чи виконує інші завдання – ана-
літичні, оперативні або військові. І коли 
кожен з нас буде переживати за спільну 
справу, коли вноситиме свій посильний, 
хай і невеличкий внесок у цей «кошик» 
довіри, тим більшою буде віддача. 

Що стосується соціологічних показни-
ків, наше відомство таких досліджень не 
проводить, оскільки це достатньо дороге 
задоволення – а ми керуємося бюджетом, 
який спрямовуємо на завдання з безпосе-
редньої охорони кордону. Але наші парт-
нери із європейської місії EUAM періодично 
вивчають суспільну думку та рівень довіри 
до правоохоронних органів. За останні роки 
ми бачимо, що від одного до наступного 
дослідження цей показник зростає. Взагалі, 
суспільна довіра – це виклик і велика відпо-
відальність кожного. Коли прикордонник 
приходить на службу, він повинен забути 
про себе особисто і цілком віддатися роботі 
на благо людей. Лише тоді, коли кожен 
сповідуватиме ці цінності, ми зможемо 
говорити про повну довіру суспільства. Це 
своє рідний лакмусовий папірець діяльності 
будьякої установи, будьякої структури. 
Наша мета – працювати так, щоб наше 
відомство максимально відповідало вимо-
гам народу України і керівництва держави. 

– Наступне запитання, власне, 
безпосередньо пов’язане з поперед
нім. Ви вже торкнулися теми 
корупції, яку у суспільстві справед
ливо вважають однією з найбіль
ших загроз. Що вдалося зробити, 
аби наших співробітників більше 
ніколи не таврували словом «хабар
ник»? 

– Звичайно, ми дуже багато робимо для 
того, аби у майбутньому люди забули, що 
таке корупція на кордоні. Зокрема й тими 
важелями, які має в руках керівництво дер-
жави. Наведу тільки один приклад. Ми зуміли 
домогтися підвищення грошового забезпе-
чення наших військовослужбовців – і це дає 
вагомі підстави мені як керівнику Служби 
вимагати від себе та своїх підлеглих відповід-
ного рівня як військової, так і громадянської 
дисципліни. У цьому питанні нас підтримав 
Президент України, Уряд та значна кількість 
народних депутатів. У зв’язку з цим зверта-
юся до усього особового складу: ви отримуєте 
гідне грошове забезпечення, тож подумайте, 
чи варто себе ганьбити, адже рано чи пізно 
наслідки будуть сумними. Згадайте своїх 
майже 900 колишніх колег, яких було звіль-
нено цього року за різними негативними 
статтями. Згадайте про понад 30 хабарників 
у погонах, позбавлених військового звання, та 
44х осіб, яких було засуджено. І наступного 
року ця робота тільки посилюватиметься.

Закінчення на 4-5-й стор.

Віктор Назаренко:
«Cлужба має максимально 
відповідати суспільним запитам»

Отримати 
беззаперечний мандат 
довіри суспільства – таке 
амбітне завдання ставить 
сьогодні перед собою 
Державна прикордонна 
служба України. Адже саме 
підтримка усієї громади 
багатомільйонної країни 
і є головним індикатором 
ефективності роботи 
кожного правоохоронного 
органу, його своєрідним 
іспитом на відповідність 
принципам демократії та 
їх головним цінностям. 

Про те, з якими 
здобутками завершує 
відомство 2016-й рік, 
які напрямки діяльності 
вийдуть у пріоритети в 
наступному та як, власне, 
формується політика 
органу, котрий виконує 
свої завдання на передових 
рубежах держави, ми 
попросили розповісти 
Голову Служби генерал-
полковника Віктора 
Назаренка.

«З точки зору прикордонної тактики ми суттєво 
посилили наші підрозділи у зоні АТО, укріпилися в 
інженерному відношенні, вдосконалили алгоритм 
взаємодії зі ЗСУ та іншими правоохоронними органами».
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із перших уст

Закінчення. 
Початок на 3-й стор.

Нещодавно ми завершили спільну із 
Посольством США в Україні антикорупційну 
програму «Виклики тисячоліття» і тепер під-
писали новий спільний проект з колегами 
із Сполучених Штатів Америки та МОМ. Він 
стосується подальшого перезавантаження на 
нових засадах наших підрозділів внутрішньої 
і власної безпеки.

На жаль, сьогодні, ми поки що маємо 
достатньо високий рівень корупції. Але є й 
багато позитивних сигналів. Зокрема, мину-
лого року зафіксовано 275 відмов наших спів-
робітників від хабара. Цьогоріч таких відмов 
уже майже тисяча. І це, на мою думку, най-
яскравіший показник того, що поступово лави 
«зелених кашкетів» очищуються. Ми викорис-
товуємо різні важелі – моральні, матеріальні, 
дисциплінарні. Той, хто не піддається впливу 
– відповідає перед законом. Але я впевнений, 
що з часом психологія наших співробітників – 
від рядового до генерала – зміниться і ми усією 
громадою це явище подолаємо.

– Чи змінилася за рік ситуація на 
лінії розмежування та на адмінмежі з 
Кримом і як позначилося це на роботі 
прикордонних підрозділів?

– Найголовніше те, що завдяки Мінському 
процесу впродовж цього року нам вдалося 
уникнути масштабного розвитку військового 
конфлікту на сході країни та мінімізувати 
втрати особового складу й мирного населення. 
Вважаю, що це – головне досягнення року. 

З точки зору прикордонної тактики ми 
суттєво посилили наші підрозділи у зоні 
АТО, укріпилися в інженерному відношенні, 
вдосконалили алгоритм взаємодії із ЗСУ та 
іншими правоохоронними органами. Втім, 
будемо відвертими: ситуація в зоні АТО та на 
адміністративній межі з Кримом залишається 
складною і напруженою. Незаконні збройні 
формування постійно порушують домовле-
ності про перемир’я, майже щодня обстрілю-
ють КПВВ та наші позиції на лінії дорожніх 
коридорів. Як приклад, лише з 1 вересня таких 
обстрілів було більше тридцяти. Тобто, ризики 
та загрози залишаються. Як і провокації з 
боку спецслужб РФ та злочинних угруповань, 
куратори яких знаходяться у тій же Росії. Вони 
спрямовані насамперед на те, щоб підірвати 
ту тимчасову стабільність, яку ми на сьогодні 
маємо. Поки що ці провокації нам вдавалося 
зривати. 

Звичайно, ми намагаємося забезпечити 
належні умови для громадян, які перетинають 
лінію розмежування. Але при цьому необхідно 
розуміти, що вирішення проблем людей з тим-
часово окупованих районів можливе лише 
після повного відновлення територіальної 
цілісності держави. Ми робимо усе, що від нас 
залежить, аби їм допомогти. Та допоки не при-
пинено обстріли КПВВ російськими найман-
цями, питання комфорту, як і питання без-
пеки, залишається відкритим. Але я оптиміст 
і переконаний, що невдовзі штучні перепони 
всередині нашої держави згадуватимуться 
людьми як страшний сон. 

– За останні два роки нелегальна 
міграція стала проблемою для бага

тьох європейських країн. На україн
ських горизонтах у цьому питанні все 
спокійно?

– На сьогодні міграційна ситуація на 
наших кордонах – і це підтверджено інозем-
ними експертами – не вважається загрозли-

вою, а розглядається як стабільна і контрольо-
вана. Наприкінці травня нинішнього року ми 
провели конференцію з цього питання в Одесі 
із залученням практично усіх фахівців та екс-

пертів країн Чорноморського басейну. На ній 
також були представники Польщі, Литви, 
Агенції ФРОНТЕКС, інших міжнародних 
організацій, які відслідковують це питання. 
В Україні великих проблем наразі немає, але 
потрібно бути готовими до будьякого роз-
витку ситуації. Тому ми постійно аналізуємо, 
які міграційні загрози існують. А протидіяти 
цьому явищу можна тільки спільно з право-
охоронцями нашої держави та іноземними 
партнерами, насамперед з ЄС, які безпосеред-
ньо у цьому зацікавлені. 

За останні два роки ми розпочали не 
тільки спільний прикордонний контроль, а й 
спільно охороняти кордон як у тактичному, 
так і в оперативному плані. Нинішнього року 
ми провели 15 масштабних прикордонних опе-

рацій та профілактичних заходів. Сім з них – 
спільно з іноземними колегами, зокрема й із 
європейських країн. І це суттєво підвищило 
рівень нашої роботи. Нинішнього року без-
посередньо на кордоні ми затримали трохи 
більше тисячі незаконних мігрантів – пере-

важно з традиційних регіонів міграційного 
ризику – ПівденноСхідної Азії та Африки. 
Якщо порівняти цю цифру з тим потоком, 
який іде у Європу, до прикладу, через Балкани, 
то стане зрозуміло, що наразі Україна у цьому 
питанні малоприваб лива. Загалом: на кордоні 
та в середині країни ми виявили понад 2,5 
тисячі незаконних мігрантів.

При цьому хочу підкреслити: у центрі нашої 
уваги – не самі нелегальні мігранти. Це знедо-
лені люди, які потрапили у скрутне становище 
і змушені шукати кращої долі на чужині. Іноді 
така незаконна подорож може обернутися для 
них трагедією. Ось нещодавній приклад: вночі 
через Тису переправлялася група нелегаль-
них мігрантів і дві жіночки потрапили під лід. 
Їх врятував наш військовослужбовець. Зараз 

із ними все добре, але якби не прикордонник, 
люди могли б загинути. І такі випадки час від 
часу трапляються, особливо взимку. Тому ми 
зосереджуємо зусилля на, власне, організато-

рах незаконної міграції. Загальновідомо, що це 
дуже прибутковий бізнес, побудований на горі 
людей. Але найгірше те, що міграційні канали 
можуть використовувати з певною метою й 
іноземні спецслужби, і терористи. Лише цього 
року ми дискредитували діяльність 31 такого 

каналу – і це, скажу вам, дуже суттєва цифра. 
Ми встановили причетність до протиправної 
діяльності 77 осіб. До органів досудового роз-
слідування було направлено 131 повідомлення 
про виявлення ознак кримінального правопо-
рушення. Нагадаю, що стаття 332 Криміналь-
ного кодексу передбачає позбавлення волі за 
незаконне переправлення осіб через кордон від 
трьох до дев’яти років. Так от, 2016го за цією 
статтею вже засуджено десять осіб. Сьогодні 
ми працюємо по дванадцяти транскордонних 
каналах незаконної міграції. 

– Вікторе Олександровичу, Ви 
щойно повернулися з двох робочих поїз
док до Угорщини та Туреччини. Розка
жіть про їх результати.

– Це були дуже конструктивні робочі 
зустрічі за результатами спільної роботи 
протягом року, і, звичайно, визначені пріо-
ритети нашої подальшої співпраці. Зокрема,  

«Cлужба має максимально відповідати суспільним запитам»

«На цей рік у бюджеті на будівництво житла нам було 
виділено 200 мільйонів гривень. Ми його завершуємо 
також з дуже непоганими показниками: плануємо здати 
приблизно 250 квартир і 100 кімнат».

«Ми зуміли домогтися підвищення грошового 
забезпечення наших військовослужбовців – і це дає вагомі 
підстави мені як керівнику Служби вимагати від себе та 
своїх підлеглих відповідного рівня як військової, так і 
громадянської дисципліни.
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«Cлужба має максимально відповідати суспільним запитам»
з угорськими колегами підписано низку важ-
ливих документів. Один із них стосується 
відкриття наступного року Спільного контак-
тного пункту «Захонь» на території Угорщини, 
де у цілодобовому режимі здійснюватиметься 
обмін інформацією між обома відомствами. 

Це буде комунікаційний центр, причому не 
тільки з прикордонниками та поліцією Угор-
щини, а через них – і з усіма європейськими 
країнами. Крім цього, ми спланували заходи, 
пов’язані з питаннями аналізу ризиків, кримі-
нального аналізу, прикордонного контролю, 
спільного патрулювання, навчання персоналу 
тощо.

Також ми погодили в найкоротший тер-
мін опрацювати питання щодо збільшення 
часу функціонування двох пунктів пропуску 
на спільному кордоні – «Дзвінкового» і «Косі-
ного» – та погодили прискорення запро-
вадження спільного контролю у «Великій 
Паладі». 

До речі, нашій делегації продемонстру-
вали сербську ділянку, де угорці створюють 
інтелектуальнозахисний кордон. Там уже 
облаштовано 173 кілометри і мені приємно від-
значити, що технології, які вони впроваджу-
ють, фактично такі ж, як і у нас на українсько
російському кордоні. Тобто, ми йдемо одним 
шляхом. Хіба що коштів у них набагато більше 
і до цього проекту залучено практично усі 
силові відомства держави. Загалом я вважаю, 
що ця зустріч заклала міцні підвалини для 
подальшої взаємодії наступного року. 

– Які перспективи обіцяє наступ
ного року українськотурецька спів
праця? 

– Зазначу, що це була перша за більш ніж 
три роки зустріч керівників такого рівня. Ми 
фактично відновили співробітництво з Бере-
говою охороною Туреччини. Там також іде 
реформа. Їх Берегова охорона сьогодні підпо-
рядковується МВС, тому ми провели додат-

кову зустріч із керівництвом цього відом-
ства, під час якої було висловлено абсолютну 
підтримку прагненням українського народу, 
а також діям Президента і Уряду України 
щодо забезпечення територіальної цілісності 
нашої держави – і це особливо підкреслюва-
лося. Ми також розглянули питання спільної 
протидії незаконній міграції, контрабанд-
ній діяльності, наркотрафіку та всім іншим 
можливим злочинним проявам в акваторії 
Чорного моря. Нам було представлено усі 
новітні технології, які використовує Бере-
гова охорона Туреччини. Вперше у житті я 
був у Босфорі. Ми його пройшли повністю, 
подивилися на системи охорони і оборони, 
причому турецька сторона з нами спілкува-
лася абсолютно відверто. Хочу сказати, що 
наступний рік буде дійсно роком активної 
роботи турецької і української сторін із забез-
печення спільних інтересів двох наших дер-
жав в акваторії Чорного моря. Цією поїздкою 
я також дуже задоволений. За її результа-
тами ми підписали протокол. Ним, зокрема, 
заплановано взаємне стажування персоналу 
обох відомств з обміну досвідом щодо право-
охоронних обов’язків на морі та проведення 
пошуковорятувальних операцій.

– Державна прикордонна служба 
– єдина із силових структур відмови
лася від осіннього призову солдатів 

строкової служби. На чому ґрунтува
лося таке рішення?

– У нас вісім років не було строкової 
служби. Ми свідомо відмовилися від неї як 
професійне відомство, адже це шлях, яким 
ідуть усі прикордонні структури демократич-
них країн. Чому навесні відновили призов? 
Поперше, це було викликано тією непростою 
обстановкою на сході країни, яка потребу-
вала збільшення чисельності персоналу для 
охорони і оборони кордону, причому з дуже 
обмеженим бюджетом. Може це й прозвучить 
трохи прямолінійно, але коли ми порахували, 
скільки «коштує» військовослужбовець стро-
кової служби і контрактник, то зрозуміли, 
що за такий короткий період не можемо собі 
дозволити набрати необхідну кількість остан-
ніх. Тут кілька причин – починаючи від фінан-
сового забезпечення і закінчуючи фактором 
часу. Тому було прийнято рішення і про набір 
строковиків. Ми призвали приблизно 3800 
молодих людей, причому відбір був дуже 
ретельним. Навесні вони звільнятимуться і, 
сподіваємося, що мінімум одна третина з них 
залишиться в нас на контрактній службі. У 
майбутньому ми не плануємо відновлювати 
призов, якщо не виникне такої необхідності. 
Це, повторюю, був тимчасовий захід, тому, 
думаю, що тим, кого ми призивали, пощас-
тило. Переконаний, що це наш бойовий резерв 
на перспективу.

– Багатьох наших читачів цікав
лять питання соціального захисту 
прикордонників. Якими здобутками у 
цій сфері можна пишатися і що плану
ється на наступний рік?

– Знаєте, не може бути захищеного кор-
дону без захищеного військовослужбовця чи 
службовця, який забезпечує його охорону. 
Звичайно, усі проблеми неможливо вирішити 
за одну добу чи навіть за рік. Але ми створили 
відповідну програму і послідовно по ній працю-
ємо. Тому для нас соціальний пакет – це цілий 
комплекс заходів, який за рішенням колегії 
Служби ми тримаємо на постійному контролі. 
Він реалізується за кількома напрямками, і в 
цьому нас підтримує керівництво держави: і 
Президент, і Уряд, і міністр внутрішніх справ. 
У році, що минає, нашим головним завданням 
у цій сфері було підвищення грошового утри-
мання військовослужбовців. Скажу відверто: 
процес виявився надскладним, але ми зуміли 
це питання вирішити. 

Наступний крок – забезпечення військо-
вослужбовців житлом. Минулого року ми дуже 

активно просунули цю програму, і хоча було 
виділено всього 60 мільйонів гривень, пішли 
шляхом завершення недобудованих об’єктів 
на наших же землях. Завдяки цьому вартість 
житла була невисокою, тому ми здали при-
близно 300 квартир та понад 120 кімнат. Тим 
самим зуміли частково вирішити житлову 
проблему у таких великих містах, як Одеса та 
Харків, де житло взагалі не будувалося багато 
років. 

Вводилися в експлуатацію й житлові площі 
у Чопі, Хмельницькому, інших містах. Хочу 
звернути увагу й на те, що ми не забували і про 
невеликі підрозділи, яких у нас дуже багато. 

На цей рік у бюджеті на будівництво житла 
нам було виділено 200 мільйонів гривень. Ми 
його завершуємо також з дуже непоганими 
показниками: плануємо здати приблизно 

250 квартир і 100 кімнат. При цьому вдалося 
закласти підвалини для будівництва і на май-
бутнє. Наприклад, вперше за багато років прак-
тично в центрі Києва, на вулиці Народній, ми 
нарешті «відвоювали» нашу земельну ділянку 
і провели надскладний процес погодження. 
Сподіваюся, що до кінця наступного року ми 
здамо першу чергу –майже 170 квартир. Таких 
блоків буде три. Думаю, що ми частково зні-
мемо те напруження, яке існує в забезпеченні 
військовослужбовців житлом у столиці. Крім 
цього, у нас практично на виході 74квартир-
ний будинок у Житомирі, 64квартирний – у 
Борисполі. Є позитивні напрацювання по 
Сумах і знову ж таки по наших невеликих під-
розділах. Наприклад, до кінця року ми здамо 
9 квартир в Ізмаїлі та 14 – в Ужгороді. Тобто, 
динаміка позитивна. 

Наступний напрямок стосується освіти. 
Ми зуміли добитися, щоб наші учасники АТО 
та діти тих, хто там загинув, мали можливість 
вступити до нашої академії. Ми також ство-
рили лінійку кар’єрного зростання військо-
вослужбовців контрактної служби. Було про-
ведено декілька експериментів, але у цілому 
на сьогодні вибудувано чітку структуру такого 
зростання як сержантів, так і офіцерів. Тобто, 
людина, яка добросовісно працює, апріорі має 
реальні кар’єрні перспективи. Тому що ми сьо-
годні намагаємося, аби посади займали люди, 
які мають не лише відповідну освіту, й відпо-
відні знання, здібності і, головне, – бажання ці 
здібності використовувати на благо держави. 

До речі, ми першими з усіх силових струк-
тур видали кожному учаснику АТО посвід-
чення – і це теж багато вартує. Я був в Афга-
ністані, і добре розумію: якщо ти з честю 
виконав свій обов’язок, то повинен мати відпо-
відний документ. Більшості поранених відом-
ство оплатило лікування. І я щодня підписую 
пакети документів, що стосуються цих питань. 

Не забуваємо й про наших демобілізова-
них бійців, призваних до Служби у найважчі 
часи. Ми тримаємо з ними зв’язок, тому що це 
наша опора, наша підтримка і наш резерв.

До речі, хочу сказати, що всі, хто починає 
службу, з часом вийдуть на пенсію. Дай Бог, щоб 
вони були живіздорові, і ми все робимо для того, 
аби військовий та його сім’я відчували себе захи-
щеними і в період служби, і після її завершення. 
Тому особливу увагу ми приділяємо ветеранам 
усіх поколінь. Тим, хто дійсно працював, хто охо-
роняв кордон і є для нас взірцем. 

– Дякую, Вікторе Олександровичу, 
за змістовну розмову. І на завершення –  

Ваші побажання у Новому році пред
ставникам прикордонної професії та 
усім, кому близьке слово «кордон».

– Я вважаю, що кожен Новий рік – це особ
ливе свято. Це час, коли можна підбити під-
сумки і подумати про майбутнє. Багато при-
кордонників зустрічають його на службі – хто 
в аеропорту, хто на кордоні, хто у морі чи на 
варті. Їм, а особливо тим, хто зустріне 2017й 
рік у зоні АТО, – бажаю, щоб він розпочався 
мирно і спокійно й так само завершився. 
Бажаю щоб наступного року ми не зазнали 
втрат – ні бойових, ні інших. Щоб усе заду-
мане – а я впевнений, що у кожного нашого 
співробітника задуми світлі – у новому році 
збулося. А сам рік приніс нашому народу, всій 
нашій Україні мир, злагоду і спокій. І не тільки 
в сім’ях, а й на кордонах нашої держави!          n

«Ми багато критикуємо себе і підлеглих, іноді вдаємося 
до непопулярних заходів. Але я вважаю, що сьогодні 
наше відомство – це колектив професіоналів та справжніх 
патріотів».
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На вулиці сніжило. Мерехтливе світло 
гірлянди, що обіймала зелену крону ново-
річної ялинки, разпораз спалахуючи, бар-
висто висвітлювало в’язану скатертину на 
столі та прямокутник сірого вікна в стіні. 
Його шибки з вулиці невгамовно обцілову-
вали білі метелики. У кімнаті, обставленій 
шафами з книгами, було тепло і затишно. 
Пахло свіжозвареною кавою.

Коли над вхідними дверима квартири 
запищав старенький дзвінок, господар 
незадоволено піднявся з крісла, глянув на 
годинник: сьома вечора. «Хтось уже прово-
джає старий рік і, певно, переплутав місце 
зустрічі» – майнула думка. Коли відкрив 
двері, ніби завмер на місці.

– Анатоль! – тільки і зміг вимовити він, 
радісно обіймаючи кремезного чоловіка у 
накинутій на плечі шкіряній куртці.

– А хто ще може бути? – усміхався той, 
вручивши господареві невеличкий пакунок.

– Квіти для Наталії, – пояснив гість, три-
маючи в руках палаючі троянди.

– Якої немає вдома, – мимохіть зазна-
чив господар.

– Ти що, Сергію, в магазин малу від-
правив? – ніби чимось ображений запитав 
Анатолій, очима шукаючи місце для «при-
землення» букета.

– Наталія, як було раніше, вже не слуха-
ється свого брата, – почув він.

– Так де ж вона?
– Потім розповім, – сказав Сергій, 

запрошуючи гостя до кімнати. – Сідай, де 
зручніше.

…За вікном, розгулявшись, мела хурде-
лиця. Вона щедро засипала снігом ребристі 
дахи будинків, бруківку вулиці, білим пухом 
пудрила оголені осінніми вітрами тополі 
Чоколівки. А у святково освітленій кімнаті, 
де на приставному столику знудьгувалася 
у філіжанках холодна кава, розмові двох 
чоловіків, здавалося, не буде кінця.

Русявий, з повійськовому короткою 
зачіскою та широкими, ніби влитими у 
натреноване тіло плечима, гість помітно 
вирізнявся перед своїм худорлявим, серед-
нього зросту співбесідником. Згадувати 
їм було що. Дитячі роки обох проходили в 
одному з дворів цегляних п’ятиповерхівок, 
що згодом отримають у киян назву «хрущо-
вок». Згодом їхню дружбу мешканці «хру-
щовки» визначать коротко – нерозлийвода. 

Отримавши атестати зрілості, юнаки, 
наслідуючи приклад батьків, вирішили 
теж стати військовими. Проте кожен мав 
власне уподобання своєї майбутньої профе-
сії. Склавши вступні іспити, Анатолій став 
курсантом Ворошиловградського вищого 
військового авіацайного училища штурма-
нів імені Пролетаріату Донбасу. Сергій, при-
йнявши Військову присягу, відразу ж наді-
слав батькам свою першу фотосвітлину щас-
ливого курсанта у прикордонному однострої. 

Як снігова віхола за вікнами будинку 
– свідка їхньої дружби, швидко промай-
нув час. Ставши офіцерами, друзі відте-
пер зустрічалися рідко. Коли ж одному із 
них випадала можливість під час відпус-
ток побувати в столиці, у коротких листах 
обов’язково повідомляли: «Був у твоїх. У 
них усе гаразд». Правда, Сергій останнім 
часом постійно робив приписку: «Привіт 
підкорювачу  неба Африки від «малої».

«Мала»… Так вони ще у свої шкільні 
роки звикли називати значно молодшу від 
них сестричку Сергія. Чорноброва Наталія, 
що все більше вбирала у себе вроду матері
молдаванки, усім своїм дитячим єством тяг-

нулася до хлопців. Вона хотіла дружити з 
ними. Проте Сергій, коли перебував у пога-
ному настрої, лише кепкував над «малою». 
Анатолій у таких випадках завжди зупиняв 
друга: «Не треба, вона цього не заслуговує». 
І радів, відчуваючи на собі вдячний дитячий 
погляд.

Схвильовані довгоочікуваною зустріч 
чю, офіцери ледве не упустили час, коли 
стрілки настінного годинника зійшлися на 
цифрі «12». Сергій уже розповів про свою 
службу на кордоні та недавнє призначення 
на вищу посаду. Потім Анатолій довго роз-
глядав весільні світлини друга.

– Ну розповідай, як там в Африці? – не 
терпілося Сергію.

Слухав товариша і ніби наяву бачив себе 
поряд із ним. Разом підіймалися на МІ8 у 
далеке чуже небо. А внизу, під гвинтокри-
лом, незнана, загадкова країна з розбур-
ханими міжусобною війною племенами. І 
спробуй тут розібратися: хто з радістю чекає 
на твою появу, а хто, затаївшись у хащах 

джунглів, цілиться «стінгером» в оонів-
ський вертоліт.

– Повсякому бувало і в Анголі, і зараз 
в СьєраЛеоне, – проте, як бачиш, цілий і 
живий.

Він замовк. І тоді Сергій несподівано 
запитав: 

– Як ти думаєш, у кого зараз знахо-
диться подароване мені твоє перше лейте-
нантське фото?

– У тебе, – знизав плечима Анатолій. – У 
кого ж іще воно має бути.

– Помиляєшся, друже, – усміхнувся 
Сергій. 

І розповів, як під час відвідин батьків 
показав їм у всій красі світлину свого най-
кращого товариша. Наступного дня вона 
зникла. Знайшлося фото лише за декілька 
років, коли дружина Сергія з дозволу Ната-
лії переглядала її фотоальбом. Тут же збері-
галися і два надірвані квитки з кінотеатру 
«Київ».

– А це що за «пам’ять»? – поцікавилася 
Юлія.

– У мого брата для мене ніколи не виста-
чало часу, – поскаржилася старшокласниця. 
– Анатолій, коли був ще курсантом, його 

знаходив. Під час канікул ми двічі ходили 
з ним у кінотеатр, – зізналася дівчина, не  
знаючи куди подітися з палаючим обличчям. 

«Наталія закохана у твого друга», – 
скаже потім Юлія, залишившись наодинці 
з чоловіком.

– Згодом і сам зрозумів, що дитяча 
приязнь сестри до тебе, Анатоль, з роками 
переросла у щось більш значиміше, утаєм-
ничене, – розповідав він. Тож і став у своїх 
коротких листах завжди передавати привіт 
від «малої». Міг же написати їй, а ти ніби 
заховався, вибач, за своїм «горбатим» у 
далекій Африці.

Анатолій піднявся з крісла, заходив по 
кімнаті. Говорив повільно, ніби гортав сто-
рінки власних нелегких роздумів.

– Я не від Наталії ховався, – сказав він, – 
а від своєї мрії про вродливу красуню, котру 
колись вважав своєю сестричкою. Згодом, 
коли наша з тобою «мала» подорослішала, 
став здогадуватися про її нові, уже дівочі, 
почуття. Якби не мої роки, уже б давно 

освідчився. Тепер, на Новий рік, наважився 
поставити у своєму житті всі крапки над «і».

– Чи вже запізнився? – помітно тремтів 
його голос.

– Ні, друже, проте є одне «але»… 
І відразу ж загадкова усмішка з’явилася 

на обличчі Сергія. 
Він розповів про коротке знайомство із 

залицяльником сестри, який відразу ж йому 
не сподобався. Не нашого він родуплемені, 
визначив Сергій. 

– Якийсь піжон із чорними вусиками 
поклав око на красиву студентку. Пред-
ставився податковим інспектором, й уяви 
тільки, Анатоль,  назвався нареченим Ната-
лії…

Анатолій – ні слова у відповідь. Під-
нявши схилену голову, запропонував:

– Давай, подихаємо зимовим повітрям. 
Занудьгував я за ним. Та й коли ще зможемо 
ми так разом прогулятися саме у новорічну 
ніч. Я тільки забіжу додому щось на голову 
накину.

Із свого під’їзду Анатолій вийшов у 
чудернацькому капелюсі, схожому на сукня-
ний бриль. Помітивши зацікавлений погляд 
Сергія, пояснив: 

– Оонівський презент колегиавіатора, 
нащадка англійських лордів. Он там, приди-
вись, з лівого боку вигаптувано їхній родо-
вий герб.

У напівосвітленому вікнами будинків 
провулку було сніжно й тихо. Не пройшли 
друзі й сотні метрів, як Сергій вигукнув:

– Коли не помиляюся, назустріч нам 
прямує Наталія, і не одна, – показав він 
рукою на дві постаті, що повільно наближа-
лися до них.

– Стій! І не руш з місця! – зупинившись, 
наказав другові Анатолій.

Той здивовано глянув на нього:
– Що ти надумав? Але почув лише слова 

команди:
 На зліт!
Анатолій стрімголов кинувся уперед. 

Рішення прийняв миттєво: «Заберу «малу» 
з собою і … ніяких більше проблем». – Як 
саме: «Обстановка покаже, спершу треба 
познайомитися з «нареченим».

На ходу насунув майже на очі лор-
дівський «презент», зупинившись перед 
молодими людьми, спиною повернувся до 
дівчини і майже впритул наблизився до еле-
гантно одягненого молодика. Останній, роз-
губившись, глянув на незнайомця: «Чого 
йому треба». Нарешті здогадався: «Ви хочете 
знати котра година? Зараз подивимося…».

Зпід білосніжного манжета сорочки, 
сяючи своєю «крутизною», засвітився 
циферблат «ролекса».

– Давай… 
Не встиг вимовити Анатолій – «знайо-

митись», як швейцарський годинник рап-
тово, прямо перед його очима, злетів уверх. 
Авіатор встиг ухилитися від удару чужої 
руки. Він помилився. Рятуючи «ролекс», 
молодик кинувся навтікача.

А за спиною Анатолія прозвучало дівоче 
загрозливе:

– Тільки зачепи, очі враз повидряпую…
Він обернувся. Звичним порухом змах-

нув з голови лордівський презент.
– Ви? Ти?!.
– Вибач, прости, Наталіє!..
– Боже, який сором, – розридалася кра-

суня і несподівано для Анатолія уткнулась 
гарячим обличчям в його холодну куртку.

Біля них уже стояв Сергій. Він ніби 
захлинався від сміху, раз за разом повторю-
ючи:

– Ну й лицар, ну й спринтер… – Так чого 
він утік?..

У квартирі на них чекав невгамовний 
дзвінок телефону. Піднявши слухавку, Сер-
гій почув схвильований голос «спринтера»: 

– Нас з Наталією хотів пограбувати 
якийсь негідник, – квапливо став розпові-
дати він. – Я побіг за дружинниками, повер-
нувся, а її вже немає. 

– З нею усе гаразд, – відчеканив Сергій. 
– А ви ніколи більше не телефонуйте сюди. 
Раз і назавжди забудьте і номер телефону, і 
нашу адресу, і саму Наталію.

– Та я ж ніби її наречений, маю право…
– Заєць ти, – презирливо кинув у слу-

хавку Сергій. 
– Я усе правильно зробив? – оглянув-

шись, запитав Наталію.
Її ощасливлена усмішка була найкра-

щою відповіддю.
– Тоді продовжуйте святкувати Новий 

рік. – Але без мене, адже я сьогодні  засту-
паю на службу, маю хоча б трохи перепо-
чити.

Причинивши за собою двері суміжної 
кімнати, Сергій приліг на диван. І ще довго 
не міг заснути, радіючи такому несподі-
ваному подарунку у новорічну ніч – здій-
сненню мрії двох закоханих, дуже дорогих 
для нього людей.                                                    n

Наречена і «заєць»
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зустрічаємо Новий рік!

ХАРАКТЕР ВОГНЯНОГО 
(ЧЕРВОНОГО) ПІВНЯ

Що стосується характеру господаря року, 
можна з упевненістю говорити про його різ-
номаніття та непередбачуваність. Народжені 
у рік Вогняного (Червоного) Півня – найчас-
тіше сім’янини, які не тільки вміють вияв-
ляти турботу про рідних, але й роблять це із 
щирою любов’ю.

Представники цього знаку вкрай обе-
режні, коли справа доходить до близького 
кола спілкування. Вони цінують людей, які 
допомагають їм самим розвиватися і намага-
ються знайти друзів, рівних собі за інтелектом 
та духовністю. А ще відрізняються тонким 
смаком. Житло у них облаштовано завжди 
оригінально, це ж стосується й робочого місця. 
Їхні обранці гармонійно вписуються в будьякі 
компанії. Найважче домогтися довіри саме в 
цього знака, але ті, кому це вдалося, матимуть 
справді турботливого друга.

Півень – рішучий птах. Тому забудьте 
про звички, які заважають вам розвиватися 
та йти до мети. Почніть позбавлятися від них 
із самого початку року. Від ваших дій залежа-
тиме успіх 2017го року. Приготуйтеся до сер-
йозної боротьби. Зірки займуть таке стано-
вище, що зіткнення з вашими комплексами 
та шкідливими звичками стане неминучим.

2017й – успішний час для зміни роботи, 
освоєння нової професії або просування 
кар’єрними сходами.

Півень дбайливо ставиться до грошей. І 
тому вам не варто укладати сумнівні угоди, 
йти на необдуманий ризик. Навчіться при-
слухатися до себе й свого серця і тоді удача та 
щастя стануть вашими супутниками!

ДЕ ЗУСТРІЧАТИ 2017-Й
Тим, хто планував якінебудь поїздки в 

новому році, слід відкласти їх на кілька днів. 
Вся справа в тому, що Вогняний Півень – 
образ сім’янина, який любить проводити час 
удома. Зустріч Нового року в рідних стінах 
посприяє поліпшенню взаємин між членами 
сім’ї. Головна умова проведення новорічного 
вечора – свято має проходити в колі сім’ї. Усі 
конфлікти необхідно вирішити у старому 
році, а образи – пробачити й забути. Злість 
або розлад у стосунках негативно сприйме 
господар 2017 року і він може провчити тих, 
хто не послухається поради.

Символ року, що наступає, полюбляє кра-
сиві, коштовні речі, які ще до того ж мають 
бути й модними. Всі деталі одягу варто добре 
продумати та витримати в одному стилі. У 
фаворі вся палітра червоного кольору і всі 
похідні від неї – бордові, пурпурні, а також 
соковиті та яскраві темновишневі й золоті 
пісочні відтінки. Твариніпокровителю спо-
добаються золоті прикраси, які слід три-
мати напоготові напередодні Нового року, 
оскільки вони порадують вимогливого, охо-
чого на багатство Півня.

ЯК СЕРВІРУВАТИ 
І ЩО ПРИГОТУВАТИ

Одним із найбільш вдалих варіантів 
декорування новорічного столу вважається 
сільський стіл, тому що саме в сільській міс-
цевості мешкає найбільше півнів. Для цієї 
ідеї необхідно запастися скатертинами з 
льону, кошиками, а також композиціями, 
які складаються з колосків пшениці та інших 
сухоцвітів.

Окрему увагу слід приділити колірній 
гамі декорування. Рік Вогняного Півня сим-
волічно пов’язаний з такими кольорами, як 
червоний, білий, жовтий, золотий і синій. 
Всі ці відтінки можна використовувати при 
виборі варіантів дизайну, однак не пере-
старайтеся, адже півень – птах із непростим 
характером. Оптимальне поєднання – не 
більше двох кольорів, наприклад, червоного 
і білого або золотого й синього. 

Найголовніше правило меню – повна 
відмова від вживання курячого м’яса. 
Краще зосередити увагу на легких салатах, 
що включають огірки, помідори, кабачки, 
баклажани тощо. Страви можна приправити 
нежирними соусами, що готуються у поєд-
нанні прянощів із винним оцтом. Страви з 

м’яса можна замінити на морепродукти або 
в крайньому випадку приготувати ніжне 
м’ясо кролика. Ну, і як зазвичай, традиційні 
олів’є та шуба.

Щодо спиртного, то краще віддати пере-
вагу червоному вину, шампанському або кок-
тейлю, який у перекладі з англійської мови 
означає «півнячий хвіст». Закінчити трапезу 
на Новий рік можна подачею на стіл десертів 
у вигляді курячих яєць.

НОВОРІЧНІ УПОДОБАННЯ 
РІЗНИХ НАРОДІВ

Ми зібрали традиційні новорічні страви 
різних країн світу. У когось це – м’ясо, а у когось 
– пюре з каштанів. Однак, незважаючи на роз-
маїття новорічних гастрономічних уподобань 
жителів планети, усі вони, так чи інакше, сим-
волізують віру у щасливе майбутнє.

Дивно, але найближчими до нас за кулі-
нарними уподобаннями виявилися індійці. 
Головною новорічною стравою на кшталт 
нашого олів’є у них є окрошка. Проте нази-
вається вона поіншому – райта і має націо-
нальні особливості. Заправляються овочі не 
сметаною і майонезом, як у нас, а натураль-
ним йогуртом. 

У норвежців головне блюдо, звичайно, 
з рибою. Жителі Скандинавії на Новий рік 
куштують суп із сьомгою.

Скажімо, американці готують запечену 
індичку не тільки в День подяки і Різдва, а й 
на Новий рік. 

Наші сусіди болгари теж воліють м’ясну 
страву – мусака. Він складається з баранини 
і овочів, переважно – баклажанів. На вигляд 
нагадує листковий пиріг.

Голландці подають на стіл новорічного 
тушкованого у вині кролика, до якого дода-
ють цибулю, шпик, сметану і зелень.

Данці на Новий рік запікають качку 
з яблуками, чорносливом і родзинками,  
додаючи в блюдо бренді або ром.

А ось мексиканці ласують запеченим 
поросям з помідорами і перцем. 

Німці ласують лососем, запеченим у 
вершках і з зеленню. 

У Португалії та Іспанії головними ласо-
щами є виноград. З ним навіть пов’язана 
новорічна традиція: під час бою курантів 
потрібно з’їсти 12 виноградин і перед погли-
нанням останньої загадати бажання.

Мабуть, італійці – одні з небагатьох, хто 
готує головне новорічне блюдо виключно на 
Новий рік. Точно так же, як українки один 
раз на рік випікають паски, італійські гос-
подині готують особливу ковбасу – котекіно, 
яка подається в батоні. Крім жирної свинячої 
ковбаси в тісто загортають груші, цибулю
шалот і ягоди ялівцю.

Справжні гурмани – французи – на 
новорічний стіл ставлять равлики і гуся-
чий паштет. Традиційно також запікають 
індичку, заздалегідь замариновану в білому 
вині.

Шведи не шкодують часу на приготу-
вання традиційної національної новорічної 
страви під назвою кропкакор. Для цього із 
суміші відвареної картоплі, шинки і шпику 
готується своєрідне тісто, з якого згодом 
скочуються кульки і відварюються в підсо-
леній воді.

Відрізняються оригінальністю хіба що 
японці. На Новий рік вони їдять звичайну 
локшину – собу, яка символізує довголіття. 
Інші страви теж мають сакральний зміст. 
Для того, щоб гості за столом у новому році 
були здоровими, на стіл подають десерт 
із чорних соєвих бобів, які символізують 
здоров’я. А щоб протягом року супроводжу-
вали щастя і удача, в традиційне новорічне 
японське меню прийнято включати пюре із 
каштанів та батату.

ЦІКАВІ ЗВИЧАЇ 
В Англії про прихід Нового року спові-

щає дзвін – рівно о дванадцятій  він почи-
нає гучно співати гімни Нового року. У ці 
хвилини закохані, щоб не розлучатися в 
майбутньому році, повинні поцілуватися 
під гілкою омели, що вважається магічним 
деревом. Також жителі Британії дотриму-
ються старовинного звичаю «Впусканння 
нового року», який полягає в тому, що 

коли куранти починають бити 12, відчи-
няють задні двері будинку, щоб випустити 
старий рік, а з останнім ударом годинника 
відкривають передні двері, впускаючи 
новий рік. 

В Австрії прийнято дарувати фігурки або 
посилати поштові листівки з традиційними 
символами щастя – сажотрусом, чотири-
листу конюшину та свиню. Вважається, що 
для того, аби бути щасливим, потрібно з’їсти 
шматок голови або свинячого рила – це нази-
ватися «брати участь у свинячому щасті». 

У Болгарії традиційно зустрічають 
Новий рік удома. Перед початком свята 
наймолодший у будинку стоїть біля ялинки 
і виспівує гостям колядки. Вдячні родичі й 
гості дарують йому подарунки. Найцікавіше 
починається з 12им ударом годинника. 
В цей час у будинках на мить гасне світло 
для новорічних поцілунків. Тільки після 
цього господиня починає розрізати пиріг із 
запеченими в ньому сюрпризами. Якщо діс-
талася монетка – чекай багатства, гілочка 
троянди – любов. Така ж традиція тістечка з 
сюрпризом поширена і в Румунії.

В Угорщині в «доленосну» першу секунду 
Нового року вважають за краще свистіти, 

використовуючи дитячі дудочки, ріжки, 
свистульки. Вважається, що саме вони від-
ганяють від житла злих духів і закликають 
радість і благополуччя. Готуючись до свята, 
угорці не забувають про магічну силу ново-
річних блюд: квасоля і горох зберігають силу 
духу й тіла, яблука – красу й любов, горіхи 
здатні захистити від лиха, часник – від хво-
роб, а мед – підсолодити життя.

У Греції Новий рік – це день святого 
Василя 14 січня. Святий Василь був відомий 
своєю добротою, і грецькі діти залишають 
свої черевики біля каміна в надії, що святий 
Василь заповнить їх подарунками. Також 
існує традиція перед Новим роком дарувати 
один одному важкі кошики, наповнені різ-
ними сортами вишуканих вин, а ще – нові 
колоди карт.

Емоційні італійці в новорічну ніч, щоб 
позбутися від вантажу проблем і почати 
все з чистого аркуша, позбавляються від 
непотребу і старих меблів. Причому досить 
незвичайним способом: викидають непо-
трібне з балконів. Рівно опівночі, з останнім 
ударом годинника, розчиняються навстіж 
вікна будинків, і на вулицю летять тумбочки 
і кушетки, стільці й крісла, що відслужили 
своє.

У Бельгії та Нідерландах скрізь поши-
рена «магія першого дня», зміст якої поля-
гає в тому, що за поведінкою людини в 
перший день нового року судять про те, що 
у нього буде в році, що настає. Тому намага-
лися нічого не позичати в цей день і надіти 
щось нове. Вірять: аби був достаток у домі, 
необхідно, щоб на столі стояло багато страв. 

Французи у новорічну ніч вважають за 
краще не цілуватися, а наїдатися і напи-
ватися. За традицією, хороший господар
винороб неодмінно повинен цокнутися з 
бочкою вина, привітати її зі святом і випити 
за майбутній урожай. А оскільки вино у 
Франції не робить тільки ледачий, можна 
уявити, які у них там веселощі.

Однією з найбільш «гарячих» є зустріч 
Нового року в Естонії, оскільки там прий
нято проводити це свято в сауні. Щоб у 
Новий рік увійти чистим і здоровим, необ-
хідно навіть бій курантів слухати в цьому 
закладі. Втім, не всі, звичайно, дотриму-
ються цієї традиції, адже тоді не було б на 
вулицях Талліна натовпів веселих людей, 
які ходять один до одного в гості.

Підготувала Олена ТАЩИЛІНА

Проводжаючи старий рік 
Мавпи, зустрічаємо 2017 рік – 
рік Вогняного (Червоного) Півня. 
Відома приказка говорить: 
зустріч Нового року впливає 
на всі наступні 12 місяців. 
Тому дуже важливо, як його 
зустрінеш, адже це дозволить 
створити гарний настрій на всі 
прийдешні 365 днів.

Що нам Півень накукарікає…



8 № 48, 23 грудня 2016 рокуПрикордонник
України

Головний редактор

олеГ Бойко

андрій ГераСиМкІв

валентина БоЖок

Головний редактор
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Заступник 
головного редактора
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Черговий по номеру  
Володимир ПАТОЛА

Верстка: Сергій ПОЛІЩУК

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф» 
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14. Тел.: 581-68-15

Замовлення:  51485  
Наклад: 4100 прим.

З питань розміщення реклами на шпальтах газети звертатися 
у відділ медіапроектів та договірної роботи Інформагентства 
Держприкордонслужби України за тел.: (044) 239-84-75

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, 
власних назв та інших відомостей несуть автори 
публікацій, а рекламної інформації – рекламода-
вець. Редакція не листується з читачами. Редакція 
може не поділяти точку зору автора. Рукописи не 
повертаються і не рецензуються. Редакція залишає 
за собою право редагувати матеріали. При вико-
ристанні наших публікацій посилання на газету 
обов’язкове.

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної 
служби України

Видається 
з липня 1943 року

Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс: 

61023

К А Л Е Й Д О С К О П

Прикордонник
України

redactor@dpsu.gov.ua

зірки на погони

спортивні баталії

зірки на погони

від 19 грудня 2016 року №1274-ос
по Західному регіональному управлінню 

Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ДЄНЄЖНОМУ Олек-

сандру Олександровичу 
підполковник
майору РИЖОВУ Віталію Артуро-

вичу 

майору НІКІТОВУ Віталію Вікторо-
вичу 

по Східному регіональному управлінню 
Державної прикордонної служби України

підполковник
майору СЕМЕНЦЮ Володимиру Іва-

новичу
Управління кадрового 
менеджменту АДПСУ

від щирого серця!

Щиро вітаємо з 
70річчям заслуже-
ного прикордонника 
України, найкра-
щого в світі чоло-
віка, батька, дідуся 
– генералмайора у 
відставці Миколу 
С е р г і й о в и ч а 
РАКОВИЧА!

Бажаємо щасливої долі й здоров’я, бла-
гополуччя на довгі роки, глибокої люд-
ської шани, невичерпної життєвої енергії, 
бадьорості й натхнення, сімейного щастя та 
родинного затишку!

З любов’ю дружина, діти й онуки

Колектив Одеського прикордонного 
загону вітає працівника інформаційно
аналітичного відділу штабу СЕМЕНЮК 
Ганну Василівну з 60річним ювілеєм!

Щиро бажаємо Вам родинного щастя, 
сімейного добробуту й злагоди, міцного 
здоров’я, благополуччя, натхнення, наснаги 
та добрих друзів! Нехай збуваються всі Ваші 
мрії та сподівання, береже доля і кожен 
день приносить лише радість, а життя буде 
щедрим і багатим на добро! Нехай шаною, 
і повагою оточують Вас колеги, близькі та 
друзі! Від щирого серця зичимо Вам неви-
черпної життєвої енергії, наснаги та опти-
мізму. Нехай невтомна праця, невгасима 
енергія, мудрість, життєвий досвід та профе-
сіоналізм супроводжують Вас і надалі!

Андрій КУЧЕРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА   

Цей «підрозділ» почав писати власну 
історію ще восени 2014 року. За цей час 
творчі колективи музбата дали понад 150 
концертів у зоні проведення антитерорис-
тичної операції. Постійні учасники поїздок 
вирішили зробити своєрідний музичний 
звіт і дати концерти на столичних майдан-
чиках. 

Як відмітив на початку урочистого 
заходу виконавчий директор громадської 
спілки Валерій Суботін, у концертах беруть 
участь митці, які є справжніми патріотами 
та небайдужими громадянами країни. 

– Наша ідея – нести в маси українську 
культуру та робити спільні кроки до нашої 
довгоочікуваної Перемоги – наголосив Вале-

рій Олександрович. – Хочу сказати, що ми 
не обороняємося, ми активно наступаємо 
силами нашого «Музичного батальйону» 
та відвойовуємо не лише територію, але й 
український радіоефір, – зауважив ветеран
прикордонник.

Концерт розпочав український оперний 
співак, заслужений діяч мистецтв України 
Микола Сікора. Загальновідомий тенор вико-
нав декілька українських музичних творів і 
задав загальний позитивний тон концерту. 

Потім на сцену вийшов етногурт 
«TaRuta». Тріо виконало декілька патріо-
тичних пісень та вразило присутніх душев-
ністю виконання творів. А завершив кон-
церт ансамбль старовинної музики «Хорея 
Козацька», під керівництвом заслуженого 
артиста України Тараса Компаніченка.

Пріоритетними напрямками творчості 
гурту є героїчний епос українського народу. 
Причому композиції виконуються під аком-
панемент народних інструментів. Саме вір-
туозне володіння ними дало найбільшу есте-
тичну насолоду глядачам. 

У фіналі дійства Валерій Суботін не 
тільки подякував митцям за їхні талано-
виті виступи, але й зауважив, що «Музич-
ний батальйон» завершить свою місію у той 
день, коли на Сході держави запанує мир і 
злагода, а наші воїни повернуться додому та 
займуться мирною працею.                               n

традиції

Ярослава МЕЛЬНИК 

Найбільше люблять і шанують Мико-
лая діти. Для них він почесний охоронець і 
завжди приходить з подарунками. Малеча 
пише йому листи і з нетерпінням чекає на 
свято, яке відзначає весело і щиро та дякує 
Святому за допомогу й підтримку в житті.

 Так, днями в Будинку культури «Про-
світа» міста РаваРуська відбулося естрадно
театралізоване дійство під  назвою «Святий 
Миколай іде – Різдво веде». Свято було 

організовано для дітей учасників АТО Львів-
ського прикордонного загону та місцевої 
дітвори. Загалом святкову феєрію змогли 
побачити близько 700 дітей прикордонного 
містечка. Водночас у виступах взяли участь 
близько 80 учасників. Найцікавішим було 
те, що дійство дітям подарував старший пра-
порщик Роман Жолобко, який проходить 
службу  на посаді старшого  техніка АСУ від-
ділу прикордонної служби «РаваРуська». 
Варто зазначити, що  Роман Романович 
також є учасником АТО і як ніхто інший 
розуміє й підтримує дітей батьків, які побу-
вали у зоні проведення антитерористичної 
операції. А крім того, він ще й за сумісни-
цтвом – керівник гуртка естраднобального 
танцю місцевого Будинку культури. 

Тож Роман Жолобко та його юні вихо-
ванці організували для гостей чарівне теа-
тралізоване дійство за участю святого Мико-
лая, зими, янголяток, сніжинок і навіть чор-
тенят. Діти  щасливо усміхалися та дружно 
аплодували. Позитивні емоції глядачів 
переповнювали  залу, а на завершення свята 
за традицією чемним дітлахам Миколай 
роздавав подарунки.                                            n

Святий Миколай іде – 
Різдво веде

З-поміж великих святих 
угодників Божих святитель 
Миколай Чудотворець 
користується особливою 
любов’ю нашого народу. Все 
життя він ніс людям добро й 
милосердя. І нині він приходить 
до тих, хто кличе його 
допомогти і заступити від 
біди. Чудес його не злічити. 

народна підтримка

Музбат «воюватиме» 
до Перемоги

У столичному будинку 
Національної спілки 
письменників України відбувся 
благодійний концерт, 
організований громадською 
спілкою «Творче патріотичне 
об’єднання «Музичний 
батальйон». 

На дорогах війни перехрестя бувають різні…
І стрільбу, і прокляття чули уже не раз.
А бувало, услід, переважно — занадто пізно,
Долинало: «Куди ж ви, хлопці, як ми без вас?»

На дорогах війни зустрічаються звуки різні. 
Тут у кожного сектор огляду і вогню.
Заговорять гармати часом протяжно, грізно.
Звук моторів, буває, зрадить чиюсь броню.

Нам на Талівці говорили: «Пора тікати.
Помрете тут, не оцінивши щастя в житті».
А в Станиці у ці хвилини горіли хáти.
Ми «порадників» посилали до всіх чортів.

В Міловому старий п’яниця з червоним носом
Запитав: «Ви прийшли 

вбивати наших дітей?»
І почався в нього словесний приступ поносу.
Огризнувся сержант: «Ти думаєш не про те».

В Краматорську погони сказали усе за мене.
І старенька бабуся тихо спитала нас:

«Як ви, хлопці? — вселяв довіру берет зелений. —
Ви ж не підете звідси, зараз, в недобрий час?»

Стало соромно нам до болю, важко до люті.
А старенька питала: «Ми ж не кинули їх?
Тих, хто в буферній зоні?» — слів її не забути.
А на вулиці падав перший осінній сніг.

«Терористи грозять, говорять: 
«Чекайте в гості»,

Обіцяють, що будуть тут через кілька днів».
І бійці відповіли щиро, банально, просто:
«Ми зустрінемо їх як треба, зі всіх стволів».

І добралась вона в душі до якогось пласту,
А в самої пішла щокою скупа сльоза.
Прикордонникам, як ніколи, 

хотілось в наступ.
Перший сніг.
Сіре місто.
 І сучасний козак.

Володимир ПАТОЛА
Краматорськ, 03.11.2014

Ми не кинемо їх
поетичним рядком


