


«Захист кордону держави в усі часи був, є і буде почесним,
святим обов’язком. Воїни у зелених кашкетах виконують
його з честю і гідністю».

Президент України 
Петро Порошенко 



31.12.2016, м. Маріуполь.
Президент України Петро Порошенко передав Донецькому
прикордонному загону нове обладнання, техніку та озброєння
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ВСТУПНЕ СЛОВО
Голови Державної прикордонної Голови Де
служби 

ержавнои Де
ии України

У 2016 році Державна прикордонна служба України в ці-
лому виконала завдання, які визначалися керівництвом держа-
ви та народом України.

В умовах агресії Росії забезпечено сталий розвиток при-
кордонного відомства в системі МВС України. Усі заходи від-
бувалися в рамках загальної реформи сектору безпеки і оборони
України відповідно до затверджених урядом стратегічних доку-
ментів на період до 2020 року.

Реалізація Концепції інтегрованого управління кордонами,
яка спрямована на імплементацію до єдиного європейського та

світового безпекового простору, дала змогу забезпечити належ-
ний рівень охорони та оборони державного кордону.

У межах компетенції тривала робота щодо посилення позиції
України в рамках лібералізації ЄС візового режиму. Біометричний
контроль та доступ до баз даних Інтерполу стали звичайними для
українських пунктів пропуску. Проведено експерименти зі спро-
щення прикордонних формальностей, що сприяло зростанню
обсягів пропускних операцій через державний кордон.

Результатом вдалого розвитку системи управління стала ус-
пішна інтеграція відомчого Головного центру управління службою
в загальнодержавну систему кризового реагування. До модер-
нізованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи
«АРКАН», яка залишається найрозвинутішим інформаційним
ресурсом у сфері правоохоронної діяльності, підключено 6 нових
суб'єктів.

У рамках урядового плану продовжувалося створення прин-
ципово нової системи технічно-інтелектуального захисту дер-
жавного кордону. Першочергово облаштовувалася його східна
ділянка. Із введенням в експлуатацію за сприяння американських
партнерів першого сучасного комплексу раннього виявлення
цілей «АEROS» забезпечено принципово новий рівень висвіт-
лення надводної обстановки в акваторії Азовського моря.

Ефективно виконувала завдання Морська охорона, у т. ч. із
документування фактів грубого порушення Росією норм міжна-
родного права у В(М)ЕЗ України.

Інтенсивно використовувалась патрульна авіація та розви-
валась її безпілотна складова.

З європейськими колегами забезпечено високий рівень
прикордонної безпеки. Проведено ряд прикордонних операцій.
Спільне патрулювання поширено на весь західний кордон.
У пунктах пропуску впроваджувався спільний контроль. Крім
того, розгорталася мережа контактних пунктів і проводився спіль-
ний аналіз ризиків.
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З метою практичної реалізації основних принципів інтегрованого
управління кордонами започатковано проект TWINNING.

Реформовано вертикаль оперативно-розшукових підрозділів,
створено другу лінію оперативного прикриття державного кордону.

За підтримки американських партнерів розпочато створення
сучасних мобільних підрозділів «ДОЗОР».

Відповідно до загроз тривало нарощення боєздатності та
оборонних спроможностей. Значну допомогу надали іноземні
партнери. У рамках спільних проектів отримано сучасні транс-
портні засоби, у т. ч. броньовані, системи контролю, медичне об-
ладнання та предмети екіпіровки.

Суттєво посилено інформаційну безпеку.
Для поліпшення всебічного забезпечення розпочато перехід

на децентралізоване постачання. Створено перший регіональний
логістичний центр. Розроблено нові норми речового забезпе-
чення.

На основі кращих світових практик із врахуванням досвіду
участі в антитерористичній операції здійснювалася підготовка
персоналу, у т. ч. за кордоном.

Забезпечено належний рівень соціальних гарантій. Планово
реалізовувалася відомча програма будівництва житла. Ритмічно
функціонували лікувальні та оздоровчі установи, до яких рішен-
ням Уряду додатково включено санаторій «Немирів».

Завдяки підтримці керівництва держави підвищено грошове
забезпечення прикордонників до рівня військовослужбовців
Збройних Сил України та збережено позитивну динаміку всіх
виплат.

Окремим пріоритетним завданням була боротьба з корупцією.
У рамках антикорупційної програми реалізовувалися проекти «Нове
обличчя кордону» та Дорожня карта реформування підрозділів
внутрішньої безпеки. За негативними статтями звільнено понад
900 осіб, до кримінальної відповідальності притягнуто 48 осіб.
В результаті проведення системних профілактичних заходів відмі-
чається стала тенденція до збільшення кількості відмов особового
складу від неправомірної вигоди.

Плідною була робота з ветеранськими та волонтерськими
організаціями.

Сталий розвиток відомства забезпечив належний рівень про-
тидії транскордонній злочинності, перш за все у сфері протидії
нелегальній міграції, контрабанді зброї та наркотиків, а також
незаконному переміщенню товарів і культурних цінностей. Сут-
тєво зменшено кількість спроб використання на державному кор-
доні літальних засобів з протиправною метою.

Виконано завдання на адміністративній межі з тимчасово
окупованим Кримом та лінії розмежування в районі АТО. Загалом
в АТО взяли участь майже 17 тис. прикордонників. При цьому в
2016 році не допущено бойових втрат серед персоналу.

Водночас ми пам’ятаємо 67 наших побратимів, які віддали
своє життя за Вітчизну. Старшому лейтенанту В'ячеславу Семе-
нову, який є прикладом героїзму та мужності, Указом Президента
України присвоєно почесне звання «Герой України» (посмертно).

Служіння державі завжди було важкою, але почесною спра-
вою. Сучасне прикордонне відомство – це колектив профе-
сіоналів та справжніх патріотів України, сутність діяльності яких
чітко окреслює гасло «Служити, захищати, допомагати!».

Дякую всім, хто долучився до розбудови Державної при-
кордонної служби України та охорони і захисту державного кор-
дону.

Тільки разом ми переможемо ворога та відновимо терито-
ріальну цілісність України.

Голова Державної прикордонної служби України 
генерал-полковник  Віктор Назаренко
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24.08.2016, м. Київ.
Участь у військовому параді з нагоди 25-ї річниці Незалежності України
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