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Шляхом
вдосконалення
У КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ ОФІЦІЙНА ЦЕРЕМОНІЯ ЗАВЕРШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ
TWINNING. У ЗАХОДІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ КЕРІВНИЦТВО ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ,
ПРЕДСТАВНИКИ ПАРТНЕРІВ-УЧАСНИКІВ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
КОРДОНАМИ, ПОСОЛЬСТВ ТА ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВ НІМЕЧЧИНИ, ЛИТВИ
І ПОЛЬЩІ, ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В УКРАЇНІ, ПРОЕКТУ
TWINNING, А ТАКОЖ ІНШИХ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ДЕРЖАВНИХ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ.

СТОР. 4-5

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

1,936 млн
осіб

оформлено встановленим
порядком

513

осіб

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 29 незаконних
мігрантів

затримано товарів і
вантажів, які незаконно
переміщувалися через
державний кордон,
на суму понад

1,430
млн грн

ДЕРЖАВА

2 ПРИКОРДОННИК
..
Украiни
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

ЗІ СВЯТОМ!

Україна та Грузія спрощують
процедури перетину кордонів,
що дозволяє громадянам обох
країн подорожувати без віз і
за внутрішніми документами
(ID-паспортами). Відповідну
угоду підписали глави урядів
Володимир Гройсман та Мамука
Бахтадзе у Кишиневі в рамках
роботи саміту ГУАМ.
Коментуючи підписання
документів, посадовці відзначали,
що економічне зростання має
впливати на життя громадян. А
отже, знімаючи торгові бар’єри,
треба усувати і бар’єри відносин
між людьми.
Відповідно до угоди,
громадяни України і Грузії
можуть перебувати на території
держави іншої сторони без віз
протягом 90 днів (щороку) на
підставі внутрішніх паспортів
у формі картки (ID), яка містить
безконтактний електронний
носій.
Підписання угоди дає
можливість зберегти і покращити
наявний безвізовий режим між
Україною і Грузією на умовах, що
встановлені положеннями Угоди
між Кабінетом Міністрів України
і Виконавчою Владою Грузії про
безвізові поїздки громадян від 31
березня 1999 року.
Людмила ДЬОМІНА

СУБСИДІЇ ДЛЯ ТИХ,
ХТО ЗА КОРДОНОМ
Чи зберігається право на
субсидію для осіб, які перебували
за кордоном більш ніж 60 днів? З
цього приводу Міністр соціальної
політики України Андрій Рева
наголосив, що факт перебування
за кордоном не є підставою
відмовляти у субсидії, якщо
людина:
– отримує в Україні пенсію
чи інші офіційні доходи, такі
як стипендія, допомога при
народженні дитини;
– перебуває на лікуванні,
навчанні чи у відрядженні;
– декларує в Україні доходи і
сплачує ЄСВ.
До останнього випадку
належать заробітчани, які мають
право задекларувати в Україні
свої заробітки, сплатити ЄСВ і на
основі цього отримати субсидію.
Також є випадки, коли
громадяни України працюють за
кордоном офіційно і сплачують
там ЄСВ. З низкою країн Україна
має угоди в сфері соціального
забезпечення та пенсійного
страхування. Тому, якщо такий
громадянин сплачує ЄСВ за
кордоном і підтверджує це
документально, то в Україні
він має право на загальних
умовах отримати субсидію на
домогосподарство, в якому він
зареєстрований.
Василь ДРОЗДОВ

СПОРТ

Шановні прикордонники,
дорогі ветерани!

ДО ГРУЗІЇ –
ЗА ID-КАРТКОЮ
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Від щирого серця вітаю вас із Днем захисника України!
Це свято стало насправді всенародним, а захисники
України отримали захист під Покровом Божої Матері, яка
з часів Запорізької Січі вважається покровителькою українського воїнства.
Прикордонники своєю мужністю, відданістю Батьківщині та професіоналізмом довели, що є гідними спадкоємцями українських героїв, які утверджували українську
кордонну службу та її державний кордон.
Із болем у серці згадуємо загиблих побратимів та
висловлюємо слова підтримки рідним і близьким загиблих та зниклих безвісти героїв-прикордонників.
Щиро дякую усьому особовому складу, ветеранам та
сім’ям за підтримку і розуміння, за самовіддану службу та
працю на благо нашої країни.
Сердечно вітаю також зі святом Покрови Пресвятої
Богородиці – одним з найдавніших християнських свят!
Нехай Пресвята Богородиця оберігає та надає нам сил у
боротьбі з ворогом.
Щиро бажаю вам, вашим рідним і близьким злагоди,
міцного здоров’я, щастя, добробуту, наснаги і нових перемог в ім’я рідної України.
Слава Україні! Героям слава!
З повагою,
Голова Державної прикордонної служби України
генерал-полковник Петро ЦИГИКАЛ

Наші чемпіони
ДНЯМИ У НІДЕРЛАНДСЬКОМУ МІСТІ ДАЛФСЕН ВІДБУВСЯ
ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З РУКОПАШНОГО БОЮ. ЗА ПЕРШІСТЬ
ЦЬОГО РОКУ ЗМАГАЛИСЯ ПОНАД 430 УЧАСНИКІВ
З 16 КРАЇН. ДО СКЛАДУ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ УВІЙШЛИ ВІСІМ
СПОРТСМЕНІВ-ПРИКОРДОННИКІВ.

П

редставники нашого відомства в особистому заліку здобули шість нагород. Зокрема, у вагових категоріях до
70 кг та до 85 кг «золото» вибороли старшина Євген Хотінь
та солдат Іван Гушуляк. «Срібло» здобули солдати Олександр Кисилиця та Анатолій Жураківський. А бронзові нагороди – у
доробку сержанта Назара Луцьківа і солдата Михайла Головача.
За підсумками командної першості збірна України у розділі лайтконтакт посіла почесне перше, а у фул-контакт – друге місце.
n
Олександр МАЛИШ

ҐЕНДЕР
ДЕЛЕГАЦІЯ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
НА ЧОЛІ З ПЕРШИМ
ЗАСТУПНИКОМ
ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТОМ ВАСИЛЕМ
СЕРВАТЮКОМ ВЗЯЛА
УЧАСТЬ У ФОРУМІ
«ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА
МВС: РІВНІ МОЖЛИВОСТІ
КОЖНОМУ».

Політика рівних можливостей

З

ахід було організовано
за ініціативи Міністерства   внутрішніх
справ України та за підтримки Координатора проектів
ОБСЄ в Україні. У Форумі взяли
участь жінки з Української Асоціації представниць правоохоронних органів.
У першу чергу, Форум було
організовано для інформування
суспільства про діяльність та
досягнення Міністерства внутрішніх справ стосовно дотримання ґендерного балансу в
правоохоронних органах України. Також учасники та учасниці
заходу розповідали реальні історії успіху жінок-лідерок, обмінювалися думками та ідеями щодо
реалізації ґендерної політики

загалом. Приємно відзначити, що
до дискусій активно долучалися й
чоловіки, які підтримують можливості професійного розвитку
жінок.
На початку Форуму зі вступною промовою виступила заступник Міністра внутрішніх справ
України Тетяна Ковальчук. Вона
зазначила, що рішуче прагнення
позбутися пострадянської інерції
та застарілих стереотипів дозволяє розкрити професійний потенціал жінок і таким чином підвищити рівень безпеки в суспільстві.
Перший заступник Голови
Держприкордонслужби генераллейтенант Василь Серватюк також
взяв участь у дискусії щодо ролі
жінок у військовому колективі
та питаннях їх професійного і

кар’єрного зростання. Він зазначив, що прикордонне відомство
своїми принциповими кроками
засвідчує прагнення до інституалізації ґендерної політики та
опрацювання уніфікованих підходів до вирішення цих питань.
Також Василь Серватюк додав,
що не є прихильником ґендерних
стереотипів: «Для мене особисто
важлива не стать, а професійні
вміння, навички, знання, розумна
ініціатива та наполегливість.
Саме ці якості є вирішальними
для кар’єрного зростання».
Позаштатний радник Голови
Держприкордонслужби з питань
ґендерної рівності підполковник
Ольга Деркач виступила модератором першої дискусійної панелі,
присвяченої   міжнародному

досвіду з питань імплементації
політики ґендерної рівності.
Серед спікерів форуму також
були Урядовий уповноважений з
питань ґендерної політики Катерина Левченко, Надзвичайний
і Повноважний Посол Франції в
Україні Ізабель Дюмон, голова
Консультативної місії ЄС Кястутіс Ланчінскас, Надзвичайний
і Повноважний Посол Швеції в
Україні Мартін Хагстрьом, Надзвичайний і Повноважний Посол
Канади в Україні Роман Ващук,
Почесний Посол ООН в галузі
народонаселення Маша Єфросініна, міжнародні партнери та
представники органів системи
внутрішніх справ.
n
Леся МЕДВЕДЕНКО

ПУЛЬС КОРДОНУ
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СПІВРОБІТНИЦТВО

ГАРЯЧІ БУДНІ

Вектор консолідованих дій

ТАЙНИК ДИВЕРСАНТІВ

ПІД ЧАС РОБОЧОЇ ПОЇЗДКИ НА ЛЬВІВЩИНУ ГОЛОВА
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ПЕТРО ЦИГИКАЛ
ОЗНАЙОМИВ ІЗ РОБОТОЮ КІНОЛОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЦЕНТРУ СВОГО ЛИТОВСЬКОГО КОЛЕГУ РЕНАТАСА ПОЖЕЛУ.

О

чільник вітчизняного
прикордонного відомства відмітив, що
Кінологічний навчальний центр є одним з небагатьох
ліцензованих навчальних закладів в Україні, по закінченню
навчання в якому видається
свідоцтво з підготовки кінологів державного зразка. На базі
центру відбувається підготовка
кваліфікованих   інспекторів-

кінологів, молодших інспекторів
прикордонної служби та службових собак, а також забезпечується
перепідготовка та підвищення
професійної кваліфікації військовослужбовців відомства.
У ході візиту керівник служби
охорони державного кордону
при МВС Литовської Республіки Ренатас Пожела ознайомився з підготовкою кінологівприкордонників та інфраструктурою центру. При цьому очільники
прикордонних відомств двох
країн відмітили належну спів
працю і подальший обмін досвідом у кінологічній сфері.
Гостям з Литви також продемонстрували озброєння та техніку, яку прикордонники використовують для захисту державного кордону, зокрема і в районі
проведення операції Об’єднаних
сил.
Зазначимо, що прикордонне
відомство Литви − один із надійних партнерів Держприкордон-

служби України. Зокрема, спільні
зусилля націлені на боротьбу
з контрабандою, нелегальною
міграцією, організованою злочинністю. Крім того, Федеративною
Республікою Німеччина, в консорціумі з Литовською Республікою
та Польщею реалізовувався проект TWINNING у Держприкордонслужбі, направлений на підтримку
подальшого запровадження принципів інтегрованого управління
кордонами.
n
Андрій ДЕМЧЕНКО

ВИШКІЛ

Іспит спецпризначенця

НАРКОФАЗЕНДА
РИБАЛОК
За результатами санкціонованого обшуку на території
аграрного рибогосподарського
кооперативу між селами Кислиці
та Богате Ізмаїльського району на
Одещині прикордонники та поліцейські виявили поле конопель з
ознаками культивування. Загальна площа насаджень становила
близько 1,6 гектара. Декілька
десятків кущів насаджень вилучили представники компетентних
державних органів для експертизи. Триває слідство.
Ігор ПЕРЕГНЯК

цями. Суворі нормативи та комплекс стресофізичних випробувань, що тривали протягом місяця, витримали не всі кандидати, але
боротьба за право носити шеврон «ДОЗОР»
була запеклою. Посилений військовий вишкіл
завершено. Невдовзі бійці, які успішно склали
іспити, поповнять ряди спецпризначенців. n

За оперативною інформацією,
правоохоронці Харківського загону під час патрулювання держрубежу помітили автомобіль «УАЗ»,
який прямував у бік кордону.
Висунувшись на перехоплення,
прикордонний наряд побачив
шістьох осіб, які встановлювали
дерев’яні піддони на контрольнослідову смугу. Щоб припинити
протиправні дії та затримати правопорушників, «зелені кашкети»
здійснили два попереджувальні
постріли. Побачивши правоохоронців, зловмисники та їхній
водій кинулися навтьоки. В автомобілі було виявлено 50 ящиків
чищеного волоського горіха, який
зловмисники мали намір незаконно перемістити до Росії.
Під час подальших пошукових
заходів прикордонники затримали одного з втікачів, мешканця
прикордоння. На громадянина
складено адміністративні матеріали за спробу незаконного перетину кордону, порушення правил
прикордонного режиму та злісну
непокору законному розпорядженню чи вимозі працівника
Держприкордонслужби України.
Пошук решти причетних осіб триває. Транспортний засіб та вантаж
передано співробітникам ДФС.

Андрій ПОЛІЩУК

Юрій ТРУБАЧОВ

ЗАВЕРШИВСЯ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ
МОБІЛЬНИХ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ.
авчання тривали протягом п’яти
днів. Спершу з учасниками курсів
провели заняття з нормативноправової бази, що регламентує
діяльність мобільних підрозділів, та тренінги
з порядку використання БПЛА в охороні кордону. Згодом офіцери-спецпризначенці виконували вправи на смузі перешкод і спортмайданчику.
Також для керівників мобільних підрозділів відбулися показові заняття з фінального
іспиту для учасників відбору до спецпідрозділу «ДОЗОР», аби акцентувати особливу увагу

Прикордонні оперативники
спільно з військовослужбовцями
Лисичанського загону, що діють у
складі Об’єднаних сил, на околиці населеного пункту Станиця
Луганська в одній з покинутих
будівель, напівзруйнованій від обстрілів та розташованій впритул
до лінії зіткнення, виявили тайник
з боєприпасами. На місце, де були
небезпечні знахідки, викликали
вибухотехніків ДСНС і поліцейських. Після детальної перевірки спеціально облаштованого
тайника на можливе мінування
правоохоронці дістали зі сховку
12 пострілів ВОГ-25, 930 патронів
калібру 5,45 мм, 2600 патронів
калібру 7,62 мм. Усі знайдені
боєприпаси вилучені. Тривають
слідчі дії.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

ЗАРОБИЛИ НА ГОРІХИ

НА БАЗІ ГОЛОВНОГО ЦЕНТРУ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ІМ. ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА

Н
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на підготовці підпорядкованого особового
складу. Важливим елементом тут стало відпрацювання навиків з тактичної медицини,
зокрема надання меддопомоги безпосередньо на полі бою та під час евакуації пораненого. Крім того, військовослужбовці виконали
вправи навчальних стрільб. Всі заняття проводили викладачі Головного центру підготовки
особового складу Держприкордонслужби та
інструктори спецпідрозділу.
Також у Головному центрі відбулися урочистості з нагоди поповнення 10-го окремого
загону оперативного реагування новими бій-
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МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ

У КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ
ОФІЦІЙНА ЦЕРЕМОНІЯ
ЗАВЕРШЕННЯ
МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ
TWINNING. У ЗАХОДІ ВЗЯЛИ
УЧАСТЬ КЕРІВНИЦТВО
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ,
ПРЕДСТАВНИКИ ПАРТНЕРІВУЧАСНИКІВ ІНТЕГРОВАНОГО
УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ,
ПОСОЛЬСТВ ТА
ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВ
НІМЕЧЧИНИ, ЛИТВИ І
ПОЛЬЩІ, ПРЕДСТАВНИЦТВА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
В УКРАЇНІ, ПРОЕКТУ
TWINNING, А ТАКОЖ
ІНШИХ ВЗАЄМОДІЮЧИХ
ДЕРЖАВНИХ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ.

Шляхом вдосконалення
З

а ініціативою прикордонного відомства з вересня 2016 року в Україні
тривав проект «Підтримка Державної прикордонної служби України у
подальшому запровадженні принципів інтегрованого управління кордонами, зокрема
у сфері перевірки документів та виявлення
викрадених автомобілів». Серед партнерівучасників виступили Державна фіскальна
служба України, Державна міграційна служба
та Міністерство закордонних справ.
Проект передбачав проведення щоденних
консультацій між представниками Адміністрації Держприкордонслужби та експертами з
країн-партнерів на чолі з постійним радником
проекту, навчальні візити до держав-членів ЄС
для практичного ознайомлення з аспектами
впровадження елементів інтегрованого управління кордонами, приведення національної
нормативно-правової бази до стандартів ЄС.
На реалізацію проекту надано найбільший
термін – 24 місяці та виділено фінансування за
грантом ЄС у розмірі 1,3 млн євро.
На конкурсній основі європейська сторона
обрала Міжнародний консорціум прикордонних відомств ФРН, Литовської Республіки та
Польщі, що мали поділитися власним досвідом в одному з трьох компонентів проекту.
Компонент 1 – допомога у моніторингу та
оцінка виконання Концепції інтегрованого
управління кордонами та плану дій.
Компонент 2 – удосконалення системи
прикордонного   контролю,   включаючи
ІТ-системи, відповідно до стандартів та практик ЄС.
Компонент 3 – наближення законодавства
та процедур виявлення викрадених автомобілів до стандартів ЄС.

Реалізація проекту міжнародної технічної
допомоги в форматі інструменту Twinning
стала вагомим внеском у розвиток як вітчизняного прикордонного відомства, так і всіх
учасників інтегрованого управління кордонами. Цей проект вивів на новий рівень
міжвідомчу взаємодію державних органів та
правоохоронних структур, а також посилив
двосторонню та міжнародну співпрацю із
закордонними партнерами.
– Проект Twinning сприяв запровадженню
європейських технологій в пунктах пропуску, – зазначив у своїй промові Голова Держ
прикордонслужби Петро Цигикал. – Завдяки
співпраці з прикордонними та правоохоронними відомствами європейських країн, спіль-

ному патрулюванню, обміну інформацією
щодо злочинців та доступу до баз даних ми
посилили безпеку на кордоні. Щоб і далі бути
ефективними, нам потрібно продовжити імплементацію законодавства та прикордонних
процедур за стандартами ЄС, розвивати обмін
та аналіз інформації, підвищувати спроможність Морської охорони та рівень підготовки
нашого персоналу. Ми і надалі розраховуємо
на підтримку європейських колег.
Підбиваючи підсумки дворічної роботи
відомства в рамках проекту Twinning,
Голова Служби відмітив, що на шляху створення сучасного європейського прикордонного відомства особливо цінними для нас
є рекомендації, отримані в рамках проекту

Twinning. А завдяки проведеній роботі маємо
чітке бачення майбутніх пріоритетів.
В процесі реалізації завдань першого
компонента проекту та прискорення процесу
інтеграції прикордонної служби у європейське
правоохоронне поле було спільно опрацьовано
національне законодавство та впроваджено
пропозиції європейських експертів для створення прозорої діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордонами. Враховуючи залучення до проекту значної кількісті міністерств
та центральних органів виконавчої влади,
було створено міжвідомчу робочу групу.
– В рамках проекту ми ініціювали перед
Урядом створення міжвідомчої робочої
групи з питань координації інтегрованого
управління кордонами. І мені приємно, що
Віце-прем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції пані Іванна КлимпушЦинцадзе погодилась її очолити, – відмітив
Петро Цигикал.
Поки тривають процеси врегулювання
національного законодавства, що потребують
вирішення на державному рівні, Держприкордонслужба ефективно використовує спільні
здобутки. Інструмент Twinning вже дозволив
одночасно працювати над основними компонентами, передбаченими регламентом «Про
європейську прикордонну та берегову охорону». Також в рамках першого компоненту
Twinning експерти ЄС з прикордонних відомств
ФРН, Польщі та Литви вдосконалювали відомчу
систему аналізу ризиків для подальшої реалізації в Україні оновленої версії спільної інтегрованої моделі аналізу ризиків держав-членів.
Процедури перевірок адаптовано до
євростандартів моніторингу та оцінювання.
Експерти Федеральної поліції Німеччини та
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Польщі презентували Регламент ЄС 1053/2013
«Шенгенський механізм моніторингу та оцінювання стану інтегрованого управління кордонами», обов’язковий для всіх країн-членів Шенгенської угоди. В результаті створено Інструкцію з Національного механізму контролю якості
(механізм оцінювання та моніторингу впровадження принципів інтегрованого управління
кордонами та стану оперативно-службової
діяльності Держприкордонслужби). Новий
механізм перевірили на практиці в українських
пунктах пропуску морського, авіаційного та
сухопутного сполучення. Проведене оцінювання показало прогалини діючої системи прикордонного контролю, кадрового ресурсу, стану
навченості персоналу. І це дало змогу визначити чіткі пріоритети подолання вразливості
відомства та подальшої реалізації новацій. Сьогодні вже розроблено програму курсу для підготовки експертів з оцінювання на базі Національної академії ім. Б. Хмельницького.
В рамках другого компонента програми
Twinning міжнародні експерти зосередилися
на покращенні паспортного контролю (перевірка документів). Представники Адміністрації Держприкордонслужби та європейські
колеги опрацювали положення нової Концепції підвищення ефективності виявлення підроблених документів. В документі передбачено створення Національної комісії з визнання проїзних документів іноземних держав,
національної колекції паспортних документів,
включено нові підходи до обміну інформацією, міжнародного співробітництва та підготовки спеціалістів різних рівнів. Партнери
з ЄС надали інформацію щодо впровадження
прикордонних процедур у своїх країнах, поділилися досвідом роботи із системою отримання попередньої інформації про пасажирів
та здійснення біометричного контролю. А для
закріплення теорії продемонстрували практичне використання власних досягнень під
час навчальних візитів представників Держ
прикордонслужби до Литви та Німеччини.
Іноземні колеги акцентували увагу на при-

кордонного контролю, Прикордонної варти
Польщі та Нацполіції було прийнято низку
нормативних актів. Враховуючи рекомендації,
відомство прийняло Концепцію удосконалення
системи виявлення викрадених транспортних
засобів. Вона спрямована на законодавче врегулювання, посилення взаємодії з Нацполіцією
та прикордонниками суміжних країн-членів
ЄС, у тому числі отримання доступу до їхніх баз
даних. Оскільки Адміністрація Держприкордонслужби змінила підходи до протидії злочинам у сфері переміщення викраденого транс
порту, збільшилася кількість виявлених викрадених автомобілів. Було взято до уваги те, що

скоренні та повній автоматизації перевірок
шляхом розвитку програмного забезпечення,
зменшенні кількості інспекторського складу
на лінії прикордонного контролю. Такий підхід виключає корупційну складову, дозволяє
створити комфортні умови для подорожуючих
та запровадити самостійне оформлення на
кордоні. Результати співпраці застосували під
час визначення механізму фіксації біометричних даних іноземців.
За оновленими навчальними програмами
в органах охорони державного кордону європейські експерти проекту Twinning і представники Держприкордонслужби провели 16
спеціальних тренінгів з перевірки документів,
під час яких 297 учасників від прикордонного
відомства вдосконалили знання під час практичної частини дослідження паспортів та встановлення серед них підроблених.
У рамках третього компонента завдяки
спільній роботі експертів управління при-

у питаннях виявлення на кордоні викраденого
автотранспорту європейські експерти надають пріоритет людському фактору. Зокрема,
головним є досвід інспектора та рівень його
підготовки. Саме тому Держприкордонслужба
спільно з експертами Twinning надала особливого значення відбору кандидатів та проведенню тренінгів з виявлення викрадених автомобілів в Національній академії, Південному,
Західному та Північному регіональних управліннях. Такі спільні дії та обмін досвідом не
лише підвищили майстерність прикордонників, а й сприяли тісній взаємодії правоохоронців України та країн Європейської спільноти у
боротьбі з транскордонною злочинністю.
Показовими стали практичні тренінги,
наприклад в автомобільному пункті пропуску «Доманове», де група експертів спільно
з прикордонним нарядом виявила підроблений VIN-код автомобіля Seat, що прямував на
в’їзд в Україну. А в пункті пропуску «Грушів»
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виявили підроблене доручення на право керування автомобілем Audi польської реєстрації.
За результатами успішного тренінгу в червні
цього року запущено пілотний проект спільного несення служби експертами з виявлення
викрадених транспортних засобів у пунктах
пропуску на українсько-польському кордоні.
Як відмітила заступник Міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук, сучасні
виклики та загрози вже давно не мають кордонів, і сьогодні держава повинна консолідувати
зусилля, щоб протидіяти транснаціональним
злочинам, нелегальній міграції і незаконному
переміщенню товарів.
– Цей проект, його рекомендації мають надзвичайно важливе значення не лише для Державної прикордонної служби, але і в цілому для
системи внутрішніх справ України. Робиться
вагомий внесок у розвиток та оснащення
національної безпеки нашої держави. І ми
повинні бути готові не лише до чіткого реагування, але й дивитися вперед, розробляти нову
стратегію, – наголосила заступник Міністра.
Європейські партнери високо оцінили
роботу українських колег, звернувши особливу увагу на високий професіоналізм прикордонників та привітали присутніх з успішною імплементацією проекту. В своїх виступах
кожен висловив консолідовану думку про важливість, актуальність та результативність цього
проекту. Представники прикордонних відомств
ФРН, Литви та Польщі відмітили відкритість,
готовність, а головне – бажання Держприкордонслужби України впровадити кращі практики та отриманий досвід у свою діяльність.
Підбиваючи підсумки роботи, керівник
проекту Twinning Томас Остеррот відмітив, що
Державна прикордонна служба України заклала
міцний фундамент для подальшого наближення до сучасного правоохоронного відомства та впровадження кращих європейських
практик у сфері прикордонного менеджменту.
– У разі політичної волі та бажання Держ
прикордонслужби, в чому я особисто не маю
жодних сумнівів, усі рекомендовані зміни
будуть можливі. Водночас важлива задача для
нас усіх – у подальшому підтримувати прикордонне відомство України на цьому шляху, –
наголосив Томас Остеррот.
n
Тетяна ГАЙДА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
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їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю
заступницею. На Запоріжжі в козаків була
церква святої Покрови.
Відомий дослідник звичаїв українського народу Олекса Воропай писав, що
після зруйнування Запорізької Січі 1775
року козаки, котрі пішли за Дунай в еміграцію, взяли із собою образ Покрови
Пресвятої Богородиці. Козаки настільки
вірили в Її силу і так щиро й урочисто відзначали свято, що протягом століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту і
отримало другу назву – Козацька Покрова.
З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва.
Українська Повстанська Армія (УПА), яка
постала в часи Другої світової війни на землях Західної України як збройна сила проти
гітлерівської і більшовицької окупації, теж
обрала собі свято Покрови за день Зброї, віддавшись під опіку святої Богородиці.
Християнська віра, шанування традицій рідної землі – саме ці якості були властиві українським повстанцям, які боролися
за збереження самостійної України і з яких
беруть приклад наші нинішні захисники.
2014… Рік кривавих подій… Майдан…
Розстріли патріотів… Небесна сотня. Анексія
Криму. Початок російської агресії на Донбасі. В Україні почала відроджуватися Армія.
Утворилася велика кількість добровольчих
формувань. До лав стали саме ті, у чиїх жилах
тече кров козаків і повстанців, слава воїнівпредків та обов’язок ставати на захист своєї
країни, своєї оселі та своєї родини.
Із 2015 року, згідно з Указом Президента України, 14 жовтня – офіційно відзначається як День захисника України.
Отже, сьогодні Покрова – це свято не тільки
народне і релігійне, а й національне.
Сьогодні свята Покрова оберігає нас
від зла і люті, зміцнює родини, а головне –
оберігає від нападів, бо надихає наших

14 ЖОВТНЯ В УКРАЇНІ
ВІДЗНАЧАЮТЬ АЖ
ЧОТИРИ СВЯТА. ЦЕ ДЕНЬ
ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ
БОГОРОДИЦІ, ДЕНЬ
ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ, ДЕНЬ
УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА
ТА ДЕНЬ ЗАХИСНИКА
УКРАЇНИ.
ЧОМУ ВСІ ЦІ ПОДІЇ
СВЯТКУЮТЬ В ОДИН ДЕНЬ?
ЧИ НЕ ПРАВИЛЬНІШЕ
БУЛО Б РОЗПОДІЛИТИ ЇХ?
ВОЧЕВИДЬ, НІ, АДЖЕ ВОНИ
ПОЄДНАНІ НЕ ЛИШЕ ДАТОЮ,
ЦЕ СВОЄРІДНЕ СПЛЕТІННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
ТА ТРАДИЦІЙ, ЯКІ МИ
ПІДТРИМУЄМО Й НИНІ.

Нею здобуваються перемоги,
Нею падають вороги
В

еличне свято Покрови Пресвятої Богородиці в Україні вважають головним осіннім християнським святом, історія якого
бере початок з подій у Константинополі
далекого 910 року.
За легендою, цього дня військо давніх русичів на чолі з князем Аскольдом
взяло в облогу центр православ’я – Константинополь, намагаючись захопити
місто. Мешканці столиці Візантії в гарячій
молитві звернулися до Пресвятої Богородиці з проханням про порятунок. І Матір
Божа з’явилася перед людьми та вкрила їх
своїм покровом – омофором. Тому київські воїни вже не могли побачити цих
людей. Як вказують деякі джерела, після
цього вражений князь Аскольд із дружинниками прийняли святе хрещення та
стали християнами.
За іншою версією, натхненням для
свята стало видіння Андрія юродивого під
час облоги Константинополя військами
агарян. Було це понад тисячу років тому в
Константинополі, у Храмі Божої Матері, де
зберігалася Риза Богородиці з омофором
та частиною пояса. Серед численних вірян,
які благали Бога і Його Пречисту Матір
про заступництво від ворожого війська,

яке оточило місто, був блаженний Андрій
зі своїм учнем Епіфанієм. Поглянувши
вгору, блаженний побачив під склепінням
Храму Богородицю, а навколо Неї − ангелів
і святих. Звертаючись до Епіфанія, Андрій
запитав: «Чи бачиш, брате, Заступницю
світу?». – «Бачу, святий отче, – відповів
учень, – бачу і страхаюся». І бачать вони, як
стає Богородиця на коліна, довго молиться,

загрожуючи християнству та його святиням, надовго відійшла з просторів Візантії.
Покров Божої Матері – це Її заступництво за нас грішних перед Господом
нашим, заступництво, через яке прощаються наші гріхи, лікуються наші рани.
Покров – це Її молитва за нас, що слабку,
немічну нашу людську молитву, робить
сильною перед Престолом Божим. Покров

ПРИКМЕТИ СВЯТА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
•
•
•
•
•
•
•

Якщо на Покрову відлітають журавлі, то зима буде ранньою і холодною.
До Покрови – осінь, після Покрови – зима.
Звідки на Покрову вітер дме, з того боку і чекай на перші морози.
Яка погода на Покрову, такою буде й зима.
Якщо в цей день сніг не покрив землю – не покриє в листопаді та грудні.
На Покрову вітер − весна буде вітряна.
Білка до Покрови змінить шубку – зима буде доброю.

обливаючи своє пречисте обличчя сльозами, здіймає з голови покров і розгортає
його над богомольцями, немовби охороняючи їх від ворогів. Праведники розповіли про своє видіння людям у церкві,
і звістка ця рознеслася по всьому краю.
Ворожа сила, яка тяжіла над столицею,

Божої Матері – це любов Її до нас, та
любов, що сповнює серця милосердям і
таким чином допомагає прокладати шлях
до спасіння.
Очевидно, через цю історію свято
Покрови було для козаків найважливішим.
Козаки вірили, що свята Покрова охороняє

захисників і додає їм сил. Її омофор – ніби
щит і зараз. В акафісті – церковній відправі
з читанням і співами на честь Христа,
Богородиці та окремих святих – говориться: «Бо Нею здобуваються перемоги,
Нею падають вороги».
Тому кожен християнин у цей день
має молитися Божій Матері з проханням
надати сили кожному із нас і захистити
своїм покровом-щитом від ворогів і негараздів, а також розіслати благодать.
День Покрови Пресвятої Богородиці є
особливим святом материнської турботи
про своїх дітей. Сьогодні ми хочемо огорнути молитвою та вкласти у її всемогутні
покровські долоні кожну солдатську матір,
усі родини наших військовослужбовців,
їхніх дружин, дітей, братів і сестер, усіх
волонтерів та людей доброї волі, які
живуть неустанною турботою про захисників нашої Вітчизни. Вони – наші солдати
і офіцери – є сьогодні втіленими ангеламиохоронцями України, які собою, своїм
серцем, душею і тілом захищають нас від
ворожих куль і снарядів.
n
Ієрей Олександр ХОМЕНКО,
капелан ОКОіЗ
Держприкордонслужби України
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У БІЙ – З МОЛИТВОЮ

Пресвята Богородиця –
берегиня козаків

ПІД ЧАС БОЮ КОЗАКИ ПОСТІЙНО ПРОМОВЛЯЛИ ПРО СЕБЕ КОРОТКУ МОЛИТВУ
«СПАСИ І СОХРАНИ», ЗВЕРТАЮЧИСЬ ІЗ ПРОХАННЯ ПРО ЗАСТУПНИЦТВО ДО ГОСПОДА,
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ, АНГЕЛІВ І ПРЕДКІВ. ДОТРИМАННЯ МОРАЛЬНОСТІ У КОЗАКІВ
ВВАЖАЛОСЯ ОСНОВОЮ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВОЄННОГО УСПІХУ.

П

іст, молитва, добрі справи,
повага до старших та своїх
предків – лише це могло дати
воїнові силу перемагати в бою
набагато чисельнішого противника.
Натомість недотримання моральних
законів призводило до поразки і смерті.
Очевидці, описуючи смерть полковника Івана Ганджі під Пилявцями,
зазначали, що це сталося через те, що
він сів на коня не помолившись перед
битвою. Адже козак перед боєм мусив
обов’язково звернутися до Пресвятої Богородиці. Без молитви козаки не
починали ані битви, ані будь-яких громадських справ.
Скликавши Раду на Січі, щоб прийняти рішення про війну з турками,
кошовий Богданко (Богдан Ружинський)
«…сам на середину виходжає, шаблюкою
блискає, святим місцям три поклони
покладає, а на чотири сторони   – по
одному поклону, та козакам один
поклон, та ще сотникам, та полковникам
поклон; до Бога молитву читає».
Козаки вірили, що Пресвята Богородиця і сам Господь з усім небесним
воїнством заступають їх у бою і додають
їм сил перемогти ворога. Саме звернувшись до Неї по допомогу, князь Мсти
слав зумів здолати свого суперника
князя Редедю. Старий козак Ілля Муромець (справжнє ім’я Ілля Моровець),

опинившись у безнадійному становищі
в бою, також звертається до Господа та
Матері Божої:
І ще тут старий козак взмолився:
«Ой, Спас, Спас вельмимилостивий,
Пресвята ти Мати Божа Богородиця!
Як стояв я за віру християнську,
І стояв я за церкви Божії,
І стояв я за чесні монастирі».
У козака сили вдвоє прибуло…
Запорожці взагалі надзвичайно серйозно ставилися до віри, вважаючи себе
воїнами-охоронцями Христа. Це знайшло відображення у запорізькій іконографії, де Небесних ангелів нерідко
зображали у подобі запорожців. У
церкві на Службі Божій січовики під час
читання Євангелія стояли з витягнутими до половини шаблями, символізуючи таким чином, що вони є лицарями
Божими. Про це згадує один із кращих
синів українського народу, мешканець
Єкатеринославської губернії і повіту
села Михайлівки столітній запорожець
Микита Леонтійович Корж: «…А як
читали Євангеліє, то всі козаки виймали
до половини шаблі, себто, щоб знали, що
запорожці завсіди готові боронити святу
церкву і Боже слово». Хрещеним батьком
Микити Коржа був військовий осавула та
полковник Низового війська Запорізького Яків Качалов. Семирічним хлопчиком він забрав Микиту із собою на Січ.

Спілкуючись із простими козаками, хлопець перейнявся духом запорізької вольності, ріс і дорослішав у цьому середовищі. Молодим козаком Корж брав участь
у бойових діях. Його спогади про це є
свідченням гарних навичок козацької
служби, знань побуту та традицій запорожців. Понад двадцять років Микита
Корж був конфідентом – довіреною
людиною – спочатку військового осавула,
а згодом кошового отамана Запорозької
Січі Петра Калнишевського.
З його спогадів, Микита Корж постає
освіченою, спостережливою, хороброю,
міцною здоров’ям людиною. Багато років
Микита Леонтійович був живою історією
свого краю. Люди, які цікавилися минувшиною, із зацікавленням слухали розповіді старого запорожця.
«Надія в Богові, а кріпость в руці –
правому ділу кінець» – саме такий девіз
був вигравіруваний на шаблі гетьмана
Івана Мазепи. Навіть свої замовляння
козаки завжди розпочинали формулою: «Я стану шептати, Ти ж Боже, рятувати…». Саме надзвичайна віра в Бога
була основою тих неймовірних подвигів,
якими дивували наші предки цілий світ.
Ці подвиги сучасники описували як щось
дивовижне, неможливе для здійснення
простими смертними, а насправді секрет
був саме у твердій вірі наших предківлицарів.

Виступаючи в похід, кожен козак просив когось зі старих дідів-запорожців,
котрі залишалися на Січі, молитися за
їхню душу під час походу. Адже усім було
відоме старе козацьке прислів’я: «Чоловік стріляє, а Бог кулі носить», тобто
життя і смерть козака в бою цілковито
залежать від Божої Волі. Якщо козак був
хороший, за нього охоче молилися, коли
ж він відзначався поганою вдачею, зневажав товариство, то ніхто не хотів брати
обов’язок молитися за його душу, і то був
знак, що він має загинути під час походу.
У реєстрових козаків за душу козака
в поході молилися дружина, діти, а особливо батьки. Іти в похід без батьківського благословення вважалося великим гріхом. Молилися козаки щодня за
здоров’я родини і товариства, а також
за померлих родичів і героїв, адже вони
відчували себе частиною Роду-Народу,
який складався із нині живих, померлих
пращурів та ще ненароджених поколінь.
Тому кожен козак мав велику відповідальність перед родом, а його життя було
жертвою Богові за свій народ. У час небезпеки народ відправляв на захист тисячі
найкращих молодих вояків, які гинули,
щоб зберегти життя іншим, наступним
поколінням.
Доля козака – прожити життя лицаря,
який бореться зі злом, захищає народ,
Вітчизну і Віру від ворогів. Бог дає силу
воїну і забирає її, коли козак порушує
заповіді і чинить гріхи. Навколо подолання в собі семи смертних гріхів власне
і базувалася концепція козацького
життя. Гординя, захланність, нечистота,
заздрість, надмірність, гнів, лінивство –
коли людину опановують саме ці гріхи,
вона починає порушувати Божі заповіді
і чинити зло. За це Бог карає як окремих воїнів, так і все військо поразкою і
смертю, праведність же дає воїнам силу
для перемоги.
У «Повчанні» Володимира Мономаха,
«Повісті минулих літ», «Слові о полку Ігоревім» та інших наших пам’ятках пояснюється взаємозалежність праведності і
воєнного мистецтва. Тож недаремно на
Січі справжнім козаком вважався лише
той, хто відбув один морський похід. «Хто
на морі не бував, той і Богу не молився»
– пояснює нам значення цього звичаю
старовинна козацька приказка. Адже
саме на морі, де часто були безсилі досвід
і уміння людські, де людина глибоко відчувала, що вона іграшка в руках розбурханих стихій, саме тут вона повністю віддавала себе на Волю Божу, сподіваючись
лише на Провидіння Господа та опіку
Пресвятої Божої Матері Покрови. «Як не
Твоя Воля, підем всі у воду спасення за
гріхи шукати» – так зверталися козаки
до Богородиці. Недаремно ж Пресвята
Покрова вважалася заступницею всього
запорізького лицарства, а Її свято було
храмовим празником на Січі.
n
Тарас КАЛЯНДРУК
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ФОТОФАКТ

«Місто професій»

По ворогу – вогонь!

У КИЇВСЬКОМУ ПАРКУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
СПІВРОБІТНИКИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У
ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМ РЕЙТИНГОВИМ ЖУРНАЛОМ
«СOMMUNITY» ПРОВЕЛИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ
ІНТЕРАКТИВНИЙ ЗАХІД «МІСТО ПРОФЕСІЙ» СЕРЕД ДІТЕЙ
ТА МОЛОДІ СТОЛИЦІ.

У ГОЛОВНОМУ ЦЕНТРІ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ЗАВЕРШИЛОСЯ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
ХАРКІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ –
ОБЧИСЛЮВАЧІВ, РОЗВІДНИКІВ ТА ФАХІВЦІВ
МІНОМЕТНИХ РОЗРАХУНКІВ.

В

ійськовослужбовці на практиці навчилися
виконувати прийоми та команди під час
тренувань щодо зайняття
командно-спостережного
пункту та вогневої позиції,
визначати цілі, здійснювати підготовку даних для
стрільби, наводити міномети на визначені точки та
змінювати вогневі позиції. Завершальним етапом тренінгу стали бойові
стрільби, де мінометна
застава успішно виконала
всі покладені на неї зав
дання.
n

М

ета цього проекту – надати
дітям можливість спробувати
себе у різних професіях. При
цьому кожен учасник при вході
на майданчик отримував «паспорт», карту
представлених професій та навіть можливість «влаштуватися на роботу».
Активну участь у дійстві взяли спецпри
значенці 10-го Окремого загону оперативного реагування «ДОЗОР» та прикордонники
Окремого контрольно-пропускного пункту
«Київ». До них долучилися також представники Окремого регіонального центру комплектування Держприкордонслужби України.
Охоронці кордону залюбки розповідали
дітлахам про службу «зелених кашкетів» та
роз’яснювали важливість своєї професії для
суспільства. Щоб молодь мала більш широке
уявлення про військових, які охороняють
державний кордон, серед учасників заходу
розповсюджувалася друкована інформаційна
продукція.

Велику зацікавленість викликала також
демонстрація воїнами-спецпризначенцями
їхньої роботи, техніки та спецзасобів, які
використовують під час несення служби. Крім
того, прикордонні інспектори розгорнули
робочі місця, де молодь могла побачити процес здійснення прикордонного контролю в
пунктах пропуску авіаційного сполучення.
«Оформлення» дітей у «місті професій» здійснювали інспектори прикордонної служби
сержант Іван Лисенко та старший сержант
Анна Балагур.
Не обійшлося і без виступу чотирилапих охоронців кордону. Тут уже кінологивійськовослужбовці Віктор Олійник та Анатолій Гончаренко зі своїми помічниками
Ніком та Лаймою на високому професійному рівні продемонстрували майстерність
при пошуку та затриманні порушників
кордону.
n

Володимир ДАШУК

Артур КЕДЕЛО

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
З кожним роком все частіше ми стаємо свідками того, як передчасно ідуть з
життя наші старші бойові товариші. Їх яскраві приклади вірного, самовідданого
служіння рідній Батьківщині, своєму народові є надійним орієнтиром для прикордонників нових поколінь минулого та нинішнього тисячоліть.
5 жовтня на 78 році відійшов у вічність ветеран-прикордонник, що 34 роки
свого життя присвятив службі, колишній старший офіцер відділу виховної роботи
Львівського «Карпатського» прикордонного загону підполковник у відставці
Володимир Миколайович ПОНОМАРЬОВ.
Хай добрі спогади про Володимира Миколайовича та наша підтримка стануть
втіхою для рідних і близьких покійного, а світла пам’ять назавжди збережеться в
наших згорьованих серцях.
Колектив військовослужбовців та ветеранів Львівського
«Карпатського» прикордонного загону

Засновник:
Адміністрація
Державної
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служби України
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