
КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

1,930   млн
осіб

осіб
196 затримані за незаконне 

перетинання кордону,  
зокрема 16 незаконних
мігрантів

1,055 
млн грн

оформлено встановленим порядком

затримано 
товарів і вантажів, 
які незаконно 
переміщувалися  
через державний 
кордон, на суму 
понад
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ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПРИКОРДОННИК
УкраiниЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

..

Окоп замість салону  
краси

Дитина – 
дзеркало сім’ї

З КОГОРТИ КРАЩИХ ВИХОВАННЯ

СТОР. 6 СТОР. 7

СТОР. 4-5

ФОРУМ

Чекати – означає 
втрачати

СТОР. 2

Дієвий інструмент
ТРИ РОКИ ТОМУ УКРАЇНА, ВІДКРИВШИ ПРИКОРДОННИКАМ ДОСТУП ДО БАЗ ДАНИХ 
ІНТЕРПОЛУ, СТАЛА ПОВНОЦІННОЮ ЧАСТИНОЮ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ РОЗШУКУ 
ЗЛОЧИНЦІВ. РОБОТА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ З ТАКИМИ ВІДОМОСТЯМИ ДАЄ 
СВІЙ РЕЗУЛЬТАТ – У ЗВЕДЕННЯХ ЗАТРИМАНЬ ТЕПЕР РЕГУЛЯРНО З’ЯВЛЯЮТЬСЯ 
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПРАЦЮВАННЯ. РОЗШУКУВАНИХ ІНТЕРПОЛОМ ЗЛОВМИСНИКІВ 
ЧИ ВИКРАДЕНІ АВТОМОБІЛІ ВАРТОВІ РУБЕЖУ ЗАТРИМУЮТЬ ОДРАЗУ В ПУНКТАХ 
ПРОПУСКУ. ОТ ЛИШЕ НЕЩОДАВНО ВІДБУЛОСЯ ДЕКІЛЬКА СПРАЦЮВАНЬ ПО ІНОЗЕМЦЯХ: 
ЗАТРИМАНО ТЕРОРИСТА З ІДІЛ, ОСІБ, РОЗШУКУВАНИХ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ ТА 
РОЗБІЙ, ПІДОЗРЮВАНОГО У ЗҐВАЛТУВАННІ. РАНІШЕ КОЛЕГИ-ПРАВООХОРОНЦІ ОКРЕМО 
НАДСИЛАЛИ ПРИКОРДОННИКАМ ОРІЄНТУВАННЯ НА ТОГО ЧИ ІНШОГО ГРОМАДЯНИНА, 
ТЕПЕР ЖЕ СТАТУС ОСОБИ МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ ЗА ДЕКІЛЬКА ХВИЛИН. 
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ ФОРУМ

ЗДОРОВА КОНКУРЕНЦІЯ
Вітчизняний ринок авіаперевезень 

поступово починає орієнтуватися на 
бюджетного пасажира, тож зростає і 
конкуренція у наданні дешевих послуг. 
Вже близько десяти авіакомпаній, що 
асоціюються з поняттям «лоукостер», 
здійснюють рейси з аеропортів нашої 
країни. Нещодавно до відомої українцям 
угорської компанії Wizz Air долучився 
ірландський лоукостер Ryanair, що ви-
конує рейси з Міжнародного аеро-
порту «Бориспіль» до Берліна. Що ж до 
напрямків, то лоукостер на найближчу 
перспективу планує рейси з Києва та 
Львова до таких європейських країн як 
Польща, Великобританія, Іспанія, Швеція, 
Литва, Словаччина. Окрім того, авіапере-
візник веде переговори про співпрацю з 
іще п’ятьма українськими аеропортами. 
В свою чергу, керівництво Wizz Air по-
інформувало про відкриття з наступного 
березня п’яти нових рейсів з України. 
Загалом перевізник вже виконує з Києва 
та Львова рейси до дев’яти країн. Також 
протягом цього року активізували при-
сутність в українському небі італійська 
авіакомпанія Ernest Airlines, іспанська 
Vueling, турецький Pegasus Airlines, азер-
байджанський лоукост AZAL jet. Окрім 
іноземних компаній, в Україні існують 
власні бюджетні авіалінії. Зокрема, SkyUp 
та Yanair.  А з травня 2017-го систему 
лоукост-тарифів пропонує спожива-
чам авіакомпанія Міжнародні авіалінії 
України. 

Денис ЄФІМОВ

КАМУФЛЯЖ  
НЕ ДЛЯ ЗАБАВКИ

У Верховній Раді України народні 
депутати зареєстрували законопроект, 
який передбачає адміністративне по-
карання за незаконне носіння військової 
форми з відзнаками та значно посилює 
відповідальність за незаконне носін-
ня державних нагород. Нагадаємо, в 
Адміністративному кодексі України 
прописано, що за незаконне носіння 
держнагород передбачений штраф – від 
17 до 34 грн, а то і зовсім усне поперед-
ження. Якщо ж запропоновані норми 
будуть ухвалені, штрафи підвищать у сто 
разів, і тоді винні сплачуватимуть від 1700 
до 3400 грн. Обов’язок стежити за до-
триманням законності у цій сфері буде 
покладено на поліцейських. Заборона 
поширюватиметься на носіння офіційно-
го військового камуфляжу і державних 
нагород сучасної України всім, хто не 
має на це права. У першу чергу, зі слів 
одного з авторів законопроекту нардепа 
Андрія Тетерука, таке посилення по-
карання обумовлене великою кількістю 
шахраїв, які прикидаються воїнами та 
виманюють гроші у довірливих громадян 
нібито для пожертви на допомогу армії 
чи постраждалим, а насправді лише для 
своїх корисливих цілей. Покарання буде 
застосоване також до інших «ряжених», 
які не мають жодного відношення до вій-
ська і паплюжать своїми діями шановане 
у суспільстві звання військового.

Василь ДРОЗДОВ

априкінці жовтня у Львові 
пройшов триденний міжна-
родний Безпековий форум. 
Понад 40 авторитетних екс-

пертів та фахівців із більш ніж десяти 
країн світу ділилися досвідом, ідеями 
та знаннями у форматі панельних дис-
кусій. Зокрема, експерти розглянули 
наступні теми: «Пропаганда – ведення 
асиметричної війни», «Політика щодо 
окупованих територій», «Оборона як 
сучасне поняття – безпека як основа 
управління державою». 

Під час обговорення ситуації в Азов-
ському морі перед учасниками форуму 
виступив перший заступник Голови  
Державної прикордонної служби 
Василь Серватюк.

– Анексія Криму, захоплення Азову 
та прилеглої частини шельфу Чорного 
моря готувалися Російською Федера-
цією набагато раніше. Вперше − 2003 
року. Тоді вдалося відбити першу 
спробу анексувати Керченську протоку 

та острів Тузла. Проте у 2003 році нас 
змусили підписати угоду, яка зробила 
Азовське море внутрішнім.

У Чорному морі ситуація не краща. 
Майже всі родовища газу, стаціонарні 
бурові установки нахабно захоплені та 
взяті під охорону Чорноморським фло-
том та спецназом РФ. Спроби підійти 
та повернути їх до юрисдикції Укра-
їни кожного разу наштовхувалися на 
погрози зброєю.

На сьогодні ситуація достатньо сер-
йозна. Наступний крок Кремля – це 
окупація Азову. Більше 120 російських 
кораблів та катерів уже зараз перебува-
ють в Азовському морі. Днями два сто-
рожові кораблі були доставлені до порту 
Азов внутрішніми водами РФ, і зараз 
вони знаходяться в акваторії Азов-
ського моря. Почалося буксирування ще 
одного ко рабля, і на переконання екс-
пертів, він теж прибуде в Азов. 

– Тільки рішучі дії України за під-
тримки міжнародного співтовари-

ства зможуть нормалізувати ситуацію 
в цьому регіоні. Зробити Азовське 
море таким, на яке повністю поши-
рюється юрисдикція України, а також 
відкрити його для кораблів, катерів, 
мирного судноплавства, для торгівлі з 
іншими країнами, – підкреслив Василь  
Серватюк.

Щодо небезпеки подальшого наро-
щення російської присутності на морі 
висловися екс-командуючий сухопут-
ними силами США в Європі генерал-
лейтенант у відставці та співголова 
Львівського безпекового форуму – 
2018 Бен Ходжес. Він зазначив, що 
Чорне море є навіть більш стратегічно 
важливе для Росії, ніж Балтика. Анек-
сія Криму забезпечила Росії стартову 
точку для виходу у Середземномор-
ський регіон та Євразію. Росія навіть 
загрожує Дунаю, який протікає через 
вісім європейських країн. Відповідно, 
Україна має збільшити свої військово-
морські сили для посилення безпеки в 
регіоні.

Міжнародне визнання наявної 
загрози теж є визначальним фактором 
у досягненні прогресу з припинення 
російських зазіхань. Нещодавно Гене-
ральний Секретар НАТО Єнс Столтен-
берг зазначив, що Російська Федерація 
повинна визнати українські права в 
Азовському морі. 

– Дії Росії в Азовському морі – це 
частина її моделі поведінки, яку ми 
бачимо протягом тривалого часу, 
починаючи з незаконної анексії 
Криму, будівництва нового мосту та її 
дестабілізаційної активності на Дон-
басі. Україна повинна мати вільні мор-
ські канали сполучення, що, звичайно, 
важливо й для кораблів країн НАТО, які 
мають торговельні відносини з Укра-
їною. Це проблема, і ми нею займає-
мося, – підкреслив Столтенберг. Також 
він нагадав, що провів у штаб-квартирі 
Альянсу консультації щодо ситуації на 
Азовському морі з міністром закордон-
них справ України Павлом Клімкіним.

– Я підтвердив підтримку Альян-
сом суверенітету й територіальної 
цілісності України, зокрема важливість 
вільного руху в Азовському морі. Ми 
підкреслюємо, що Росія має поважати 
свої міжнародні зобов’язання разом 
зі свободою судноплавства в Азові, – 
запевнив Генсек НАТО.

До анексії Криму український уряд 
не сприймав дії Росії як загрозу. Доне-
давна Україна мала стратегію вичіку-
вання стосовно Азовського та Чорного 
морів. Однак загарбницький апетит 
нашого сусіда вимагає нового розу-
міння загроз і створення стратегії рішу-
чих дій. Перша операційна місія укра-
їнського флоту в Азовському морі, що 
відбулась у вересні 2018 року, показала 
значний розвиток нового покоління 
українських ВМС. А також підтвердила 
розуміння міжнародної спільноти щодо 
потреби у присутності в цьому регіоні 
міжнародних місій задля гарантування 
безпеки у світі.                                      n

Тетяна ГАЙДА

Чекати – означає втрачати
ГЕОГРАФІЯ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ВЖЕ ДАВНО ВИЙШЛА ЗА 
МЕЖІ СУХОДОЛУ І ВСЕ АКТИВНІШЕ ЗАЗІХАЄ НА УКРАЇНСЬКІ МОРСЬКІ 
ПРОСТОРИ. НИНІ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ТРИВАЄ ВІЙСЬКОВО-ДИПЛОМАТИЧНЕ 
ПРОТИСТОЯННЯ МІЖ КИЄВОМ ТА МОСКВОЮ. ПРОВОКАТИВНІ ДІЇ КРЕМЛЯ 
ТА ПОСТІЙНЕ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ВІЛЬНОМУ МОРСЬКОМУ СУДНОПЛАВСТВУ 
СТАЛИ ПРОБЛЕМОЮ НЕ ЛИШЕ ДЛЯ НАШОЇ ДЕРЖАВИ, АЛЕ Й ДЛЯ КРАЇН, ЩО 
МАЮТЬ ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ З УКРАЇНОЮ. ТОЖ САМЕ СИТУАЦІЯ НА 
АЗОВІ СТАЛА ОДНІЄЮ З КЛЮЧОВИХ ТЕМ НА ЛЬВІВСЬКОМУ БЕЗПЕКОВОМУ 
ФОРУМІ – 2018.

Н
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ПИЛЬНЕ ПОПОВНЕННЯ
Прикордонний наряд відділення 

«Солотвино» Мукачівського загону, 
до складу якого ввійшли солдати-
строковики, зупинив спробу незакон-
ного переміщення через українсько-
румунський кордон великої партії 
тютюнових виробів. Близько третьої 
години ночі правоохоронці помітили 
рух групи осіб у бік річки Тиса, по якій 
проходить кордон з Румунією. При 
спробі затримання порушники вдалися 
до втечі. Оглядаючи місцевість, вартові 
рубежу виявили облаштований пере-
лаз у загороджувальному паркані – дві 
дошки для подолання колючої огоро-
жі. У ході пошукових заходів солдати-
строковики виявили та доправили 
до відділення 50 ящиків курива без 
акцизних марок. Згодом контрабандний 
тютюн передано до фіскальної служби.

Леся ФЕДОРОВА

ТЕРМІНОВА КСИВА
Оперативники Північного регіональ-

ного управління Держприкордонслуж-
би та слідчі Житомирського міськвід-
ділу поліції, із залученням підрозділу 
оперативного реагування «ДОЗОР» в 
рамках кримінального провадження 
викрили протиправну схему незаконно-
го виготовлення та збуту підроблених 
документів України та країн-членів Єв-
ропейського Союзу. У Житомирі право-
охоронці затримали трьох зловмисників 
під час спроби реалізувати підроблені 
документи громадян Румунії. Група осіб 
ошукувала наївних громадян України 
продаючи фальшивки, запевняючи, 
що такі документи дозволяють вільно 
та законно перебувати і працювати у 
країнах ЄС. Проте затримані виявилися 
не просто шахраями. У помешканнях 
ділків проведено санкціоновані обшуки 
та окрім обладнання для незаконного 
виготовлення документів вилучено ще й 
незареєстровану бойову зброю. Наразі 
тривають слідчі дії.

Віктор ВИРВА

МОЛОДИЦІ НА ЕКСПОРТ
На Чернігівщині у ході спільних 

заходів співробітники оперативних 
підрозділів Північного регіонального 
управління та Національної поліції 
ліквідували транскордонний канал 
торгівлі людьми. В результаті, у пункті 
пропуску «Нові Яриловичі» прикордон-
ники Чернігівського загону запобігли 
спробі вивезення трьох громадянок 
України з метою їх подальшої примусо-
вої сексуальної експлуатації в Німеччи-
ні. Крім того, затримано організатора 
злочинної діяльності та його спільника. 
Під час санкціонованих обшуків право-
охоронці вилучили мобільні пристрої, 
комп’ютерну техніку та інші речові 
докази злочинної діяльності. Затрима-
ним громадянам України Чернігівською 
прокуратурою оголошено підозру в 
скоєнні злочину, передбаченого  
ч. 2 ст. 149 ККУ «Торгівля людьми або 
інша незаконна угода щодо людини», 
санкція якої передбачає позбавлення 
волі строком від 5 до 12 років з конфіс-
кацією майна. Тривають слідчі дії.

Олександр ДУДКО

цьому аспекті варто виокремити 
Європейську агенцію з прикор-
донної та берегової охорони 
(FRONTEX) та місії Європейського 

Союзу. Такий практичний акцент дає мож-
ливість проводити спільні спеціальні при-
кордонні операції, брати участь у заходах 
під координацією Агенції, разом з партне-
рами патрулювати кордон з ЄС та Молдо-
вою, поширювати дію спільного контролю.

Лише торік прикордонне відомство 
України взяло участь у десяти спільних 
операціях Європейської агенції FRONTEX 
як на нашій території, так і на сухопутних, 
морських та повітряних кордонах держав – 
членів ЄС.

І співпраця у цьому напрямку триває. 
Одним з яскравих прикладів спільної роботи 

є операція «Ключові точки», яка проводиться 
на повітряних ділянках. В Україні вона  
охоплює аеропорти Києва, Одеси та Львова.

У якості спостерігачів у аеропортах 
«Бориспіль» та «Київ» перебувають експерти 
прикордонних відомств Польщі, Литовської 
Республіки та Італії. Активна фаза трива-
тиме до грудня цього року. Попередньо в 
різних аеропортах вже побували представ-
ники Болгарії, Словаччини і Чехії.

Разом із європейськими партнерами 
проходить вдосконалення існуючої сис-
теми обміну інформацією щодо завчасного 
виявлення нових форм і методів нелегаль-
ної міграції до країн ЄС. При цьому важ-
ливими фактором, який зменшує кількість  
спроб порушень, є скоординовані спільні 
ло кальні дії.

Загалом FRONTEX сприяє, координує 
та розвиває управління європейськими 
кордонами, застосовуючи концепцію інте-
грованого прикордонного менеджменту. 
І Державна прикордонна служба щорічно 
бере активну участь у спільних операціях 
цієї європейської інституції, проектах з 
підготовки персоналу та забезпечує обмін 
інформацією, впроваджує спільний аналіз 
ризиків.

Як відмічають фахівці Держприкордон-
служби, Агенція FRONTEX є відмінною плат-
формою для обміну досвідом, отримання 
нових знань та професійних навичок, і голо-
вне – для посилення прикордонної безпеки 
на спільних кордонах.                                            n

Людмила ТКАЧЕНКО

ід час заходу були розглянуті 
питання розробки Стратегії інте-
грованого управління кордонами 
та діяльності відповідної між-

відомчої робочої групи. Зокрема, експерти 
обговорили стан виконання Плану заходів 
щодо реалізації Концепції інтегрованого 
управління кордонами у цьому році та роз-
глянули пропозицій щодо подальшої міжві-
домчої співпраці у 2019 році.

Нагадаємо, що проект майбутньої Стра-
тегії розробляється на підставі одинадцяти 
європейських принципів інтегрованого 
управління кордонами та у тісній співпраці з 
європейськими експертами.

Підбиваючи підсумки засідання, 
директор Департаменту організаційно-
адміністративної роботи та аналітичного 
забезпечення генерал-майор Леонід Баран 
наголосив на важливості розробки Стратегії 

спільними зусиллями усіх суб’єктів інтегро-
ваного управління кордонами.

Крім того, варто зазначити, що віртуаль-
ний контактний аналітичний центр створе-
ний у вересні 2015 року спільним наказом 
МВС, МЗС, Мінінфраструктури, Мінфіну та 
СБУ. До діяльності центру додатково залучені 
Міністерство оборони України, Національна 
гвардія та Національна поліція.                         n

Андрій ДЕМЧЕНКО

На основі кращих 
європейських 
практик

В АДМІНІСТРАЦІЇ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ 
ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ 
ВІРТУАЛЬНОГО КОНТАКТНОГО 
АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ СУБ’ЄКТІВ 
ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 
КОРДОНАМИ ЗА УЧАСТІ ЕКСПЕРТІВ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ МІСІЇ EUAM.

Ключові точки дотику

У РАМКАХ ПОСИЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БЕЗПЕКОВОГО  
СЕКТОРУ ПРИКОРДОННЕ ВІДОМСТВО ВПРОВАДЖУЄ ЄВРОПЕЙСЬКІ 
ПІДХОДИ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ.  
У ЦЬОМУ НАПРЯМКУ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБА НАЛАГОДИЛА 
ЕФЕКТИВНУ СПІВПРАЦЮ З ПРИКОРДОННИМИ ВІДОМСТВАМИ 
СУМІЖНИХ ДЕРЖАВ, А ТАКОЖ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ 
ПРАВООХОРОННИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ. 
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МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

ТРИ РОКИ ТОМУ УКРАЇНА, 
ВІДКРИВШИ ПРИКОРДОННИКАМ 
ДОСТУП ДО БАЗ ДАНИХ 
ІНТЕРПОЛУ, СТАЛА ПОВНОЦІННОЮ 
ЧАСТИНОЮ МІЖНАРОДНОЇ 
СИСТЕМИ РОЗШУКУ ЗЛОЧИНЦІВ. 
РОБОТА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ 
З ТАКИМИ ВІДОМОСТЯМИ ДАЄ 
СВІЙ РЕЗУЛЬТАТ – У ЗВЕДЕННЯХ 
ЗАТРИМАНЬ ТЕПЕР РЕГУЛЯРНО 
З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
СПРАЦЮВАННЯ. РОЗШУКУВАНИХ 
ІНТЕРПОЛОМ ЗЛОВМИСНИКІВ ЧИ 
ВИКРАДЕНІ АВТОМОБІЛІ ВАРТОВІ 
РУБЕЖУ ЗАТРИМУЮТЬ ОДРАЗУ 
В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ. ОТ ЛИШЕ 
НЕЩОДАВНО ВІДБУЛОСЯ ДЕКІЛЬКА 
СПРАЦЮВАНЬ ПО ІНОЗЕМЦЯХ: 
ЗАТРИМАНО ТЕРОРИСТА  
З ІДІЛ, ОСІБ, РОЗШУКУВАНИХ 
ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ ТА 
РОЗБІЙ, ПІДОЗРЮВАНОГО У 
ЗҐВАЛТУВАННІ. РАНІШЕ КОЛЕГИ-
ПРАВООХОРОНЦІ ОКРЕМО 
НАДСИЛАЛИ ПРИКОРДОННИКАМ 
ОРІЄНТУВАННЯ НА ТОГО ЧИ 
ІНШОГО ГРОМАДЯНИНА, ТЕПЕР 
ЖЕ СТАТУС ОСОБИ МОЖНА 
ПЕРЕВІРИТИ ЗА ДЕКІЛЬКА 
ХВИЛИН. 

днією з основних засад зовнішньої 
політики України є інтеграція дер-
жави до європейського політичного, 
суспільного, економічного та пра-

вового простору для набуття членства в Євро-
пейському Союзі. Важливим напрямком цього 
процесу стала візова лібералізація, в рамках 
якої українській стороні необхідно було вико-
нати основні технічні умови. Безвізовий діа-
лог Україна – ЄС охоплює напрями стосовно 
безпеки документів (включаючи запрова-
дження біометричних паспортів), управління 
міграцією, громадський порядок та безпеку, 
гарантування фундаментальних прав та сво-
бод людини. Держприкордонслужба є також 
суб’єктом реалізації цих напрямів, у тому числі 
шляхом виконання завдань Інтерполу, членом 
якого є Україна. З 28 серпня 2015 року наше 
відомство отримало доступ до трьох банків 
даних Інтерполу.

Міжнародні банки даних Інтерполу є 
одним із ключових інструментів у боротьбі з 
транснаціональною злочинністю. Їх інформа-
ційне наповнення здійснюють правоохоронні 
органи всіх держав-членів Організації. Доступ 
до цих банків даних забезпечується за допо-
могою інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми Інтерполу. 

Використання інструменту банків даних 
Інтерполу дозволяє не лише виявляти осіб, 
які вчинили кримінальні правопорушення на 

території іноземних держав та перебувають у 
розшуку, а також знаходити людей, які підля-
гають ідентифікації, та осіб, зниклих безвісти, 
викрадені транспортні засоби, викрадені та 
втрачені проїзні документи. А також – опера-
тивно встановлювати та обмінюватися інфор-
мацією про викрадені та втрачені документи, 
що посвідчують особу та підтверджують гро-
мадянство.

Сьогодні на українському кордоні майже 
160 пунктів пропуску обладнані технічними 
засобами з функцією біометричного контр-
олю та підключені до баз даних Інтерполу. 
Також у них збільшено кількість робочих місць. 
Це знач но удосконалює співробітництво усіх 
вітчизняних правоохоронних органів з право-
охоронними структурами іноземних держав, у 
тому числі ЄС, у запобіганні, розкритті та роз-
слідуванні злочинів.

Варто зазначити, з початку 2018 року ста-
ном на кінець літа співробітники Держпри-
кордонслужби реалізували 1468 спрацю-
вань банку даних Інтерполу: 986 – щодо осіб,  
136 – стосовно викрадених транспортних засо-
бів та 346 – паспортних документів. Торік зага-
лом було більше трьох тисяч спрацювань.

– В одному банку даних акумулюється 
вся інформація про людей, які перебувають 
у розшуку в усіх країнах світу. Всі держави-
члени Інтерполу мають можливість користу-
ватися нею для розшуку підозрюваних, які, 

за їхньою інформацією, виїхали або могли 
виїхати за кордон, і кожна з них має право 
внести туди свій сегмент інформації, – розпо-
відає начальник Департаменту міжнародного 
поліцейського співробітництва Національної 
поліції України генерал поліції третього рангу 
Василь Неволя.

– Прикордонні пункти пропуску можуть 
виявляти людей в момент перетину рубежу. 
Як приклад – «червона картка». Якщо людина 
перебуває в розшуку, у прикордонника при 
скануванні паспорта відкривається червоне 
віконце. Людину відводять на другу лінію 
контролю, одночасно виходячи на контакт з 

Дієвий інструмент
О З ПОЧАТКУ 2018 РОКУ 

СТАНОМ НА КІНЕЦЬ 
ЛІТА СПІВРОБІТНИКИ 

ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ 
РЕАЛІЗУВАЛИ 1468 

СПРАЦЮВАНЬ БАНКУ 
ДАНИХ ІНТЕРПОЛУ:  

986 – ЩОДО ОСІБ, 
136 – СТОСОВНО 

ВИКРАДЕНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

ТА 346 – ПАСПОРТНИХ 
ДОКУМЕНТІВ.
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нашим черговим. Він робить детальнішу звірку 
ще раз по базі, дає запит у ту країну, яка ого-
лосила особу в розшук, щоб підтвердити або 
спростувати інформацію. 

«Червону картку» (Red Notice) випускає 
Генеральний секретаріат Інтерполу на під-
ставі запиту держави. У ній викладено основні 
дані на того, хто, як запевняє поліція країни, 
що надіслала «повідомлення», вважається 
правопорушником. Втім, це не міжнародний 
ордер на арешт. Країна, яка отримала «пові-
домлення» через канали Інтерполу, сама 
вирішує, як вчинити. Деякі держави зовсім не 
вважають її достатньою підставою для арешту. 
Проте багатьох підозрюваних осіб спочатку 
все ж заарештовують, а потім починається 
процедура екстрадиційної перевірки. Іноді 
довго. І тільки суд вирішує, екстрадувати аре-
штованого чи ні. 

Окрім згаданої, є ще картки інших кольо-
рів, за допомогою яких позначають осіб, зни-
клих безвісти, збирають відомості про людину 
та місце її перебування в інтересах криміналь-
ного провадження, про потенційних злочин-
ців, об’єкти, що становлять серйозну загрозу 
для власності або здоров’я людей тощо. 

Слід зазначити, що не кожне спрацю-
вання – це затримання конкретної людини. 
Наприклад, деякі випадки виявлення прикор-
донниками – це збіг даних. Трапляється, під 
час перевірки спрацьовує база даних – ім’я та 

прізвище тотожні, навіть рік може бути той 
самий, а різниця – у даті народження. Знову ж 
таки, між правоохоронцями триває постійна 
взаємодія з метою уточнення інформації. Якщо 
ж людину затримують, правоохоронці продо-
вжують співпрацювати – поки затримані особи 
знаходяться під вартою, готується екстрадиція, 
і коли вона відбувається.

– Зараз особливо гостро дають про себе 
знати і тероризм, і незаконна міграція, і 
поширення наркотиків. Через що посилено 
конт роль на кордоні та відкрито доступ до баз 
даних Інтерполу. Від цього мають зиск усі, – 
зазначає Василь Неволя. – Не тільки колеги за 
кордоном, які шукають бандитів, а й ми, тому 
що це, передусім, наша безпека. Адже бази 
даних Інтерполу містять відомості не лише 
про розшук, а й про людей, які або зараз, або 
в минулому займалися злочинною діяльністю, 
але не перебувають під слідством, наприклад, 
так звані злодії в законі, члени злочинних і 
терористичних організацій. Це інструмент не 
лише для затримання людини, а й для вияв-
лення злочинних зв’язків. Є інформація у 
поліції певної країни, вона вибірково вистав-
ляє дані про цих людей у базу даних Інтерполу 
для спостереження. Людина перетинає кор-
дон, правоохоронці отримують інформацію. 
Наприклад, член міжнародного злочинного 
угруповання «світиться» у базі, за кордоном 
же правоохоронці можуть відстежити, що він 

перетнув рубіж, куди далі прямує. Вони у своїй 
справі збирають інформацію щодо конкретної 
особи, – зазначає генерал поліції. 

У базі даних Інтерполу є розділ даних про 
викрадені, загублені паспортні документи. 
Прикордонники теж до нього мають доступ. Це 
інструмент для виявлення паспортів з перекле-
єними фото. Хоча, що стосується спрацювань, 
багато випадків насправді – непорозуміння. 
За законом, якщо втрачено паспорт, потрібно 
заявити в Державну міграційну службу, і з 
цього моменту він вважається недійсним. 
Питання потребує додаткового врегулювання, 
тому що 90% громадян, які гублять закордонні  

паспорти, через якийсь час їх знаходять і з 
ними намагаються їздити далі. А на кордоні 
такі документи затримують. Через це відбува-
ється паперова тяганина – потрібно повторно 
все перевіряти.

Робота із базами даних Інтерполу нині 
дуже актуальна. Сотні міжнародних злочин-
ців та шахраїв, яких затримали на кордоні, 
потрапили б в Україну, і можна лише припус-
тити, скільком злочинам запобігли правоохо-
ронці тільки завдяки підключенню до цього 
ресурсу.                                                                       n

Тетяна ФІЛІПЕНКО

ІНТЕРПОЛ – ДРУГА У 
СВІТІ МІЖНАРОДНА 

МІЖУРЯДОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗА 

КІЛЬКІСТЮ КРАЇН-ЧЛЕНІВ 
ПІСЛЯ ООН. НИНІ ВОНА 
ОБ’ЄДНУЄ 192 ДЕРЖАВИ, 
ВКЛЮЧАЮЧИ УКРАЇНУ, 

ЯКІ ФІНАНСУЮТЬ 
ОРГАНІЗАЦІЮ НА СУМУ 
59 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ 

ШЛЯХОМ ЩОРІЧНИХ 
ВНЕСКІВ. УКРАЇНА СТАЛА 
ЧЛЕНОМ МІЖНАРОДНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
У ЛИСТОПАДІ 1992 РОКУ. 

ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ 
ІНТЕРПОЛУ ПОЛЯГАЄ 

В ОБ’ЄДНАННІ ЗУСИЛЬ 
НАЦІОНАЛЬНИХ 

ПРАВООХОРОННИХ 
ОРГАНІВ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ 
У БОРОТЬБІ ІЗ ЗАГАЛЬНО 

КРИМІНАЛЬНОЮ 
ЗЛОЧИННІСТЮ. РАМКИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 
ІНТЕРПОЛУ ЧІТКО 

ОБМЕЖЕНІ: СТАТУТ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБОРОНЯЄ 

БУДЬ-ЯКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
АБО ВТРУЧАННЯ У 

СПРАВИ ПОЛІТИЧНОГО, 
ВІЙСЬКОВОГО, 

РЕЛІГІЙНОГО АБО 
РАСОВОГО ХАРАКТЕРУ.
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З КОГОРТИ КРАЩИХ

рисутні під час нагоро-
дження щиро і з розумін-
ням сприймали ніяковість 
жінки. Лише декілька років 

тому життєва стежина Катерини Гай-
дайчук тісно переплелася з їхніми 
тривожними буднями. З того часу 
вона і стала своєю у лавах охоронців 
кордону.

Перед цим юна донеччанка, 
отримавши після навчання про-
фесію модельєра-перукаря, у мріях 
бачила себе успішною майстринею 
престижного салону модних зачі-
сок. І якби хтось сказав тоді дівчині, 
що державний кордон як надійний 
орієнтир визначатиме її подальшу 
долю, вона б лише зніяковіло зни-
зала тендітними плечима: «З якого б 
це дива?».

Та коли Катерина стала дружиною 
офіцера-прикордонника, незвичні 
для неї, часто тривожні будні вар-
тових державного рубежу, мимоволі 
знаходили свій відгук у сприйнятті 
молодою жінкою професії її судже-
ного. Вона уже виховувала їхню 
маленьку донечку Вікторію, але не 
полишала думок про свою дівочу 
мрію. Вирішила: «Підросте крихітка і 
займуся улюбленою справою».

Проте на заваді цьому стали зло-
вісні події 2014 року. Підтримувані 
військовою силою північного сусіда, 
донецькі адепти «русского мира» чор-
ною хмарою несли із собою смерть 
безвинних і руйнування, безкарно 
плюндручи рідний Катерині край.

На захист територіальної цілісності 
Вітчизни разом із іншими патріотами 
стали й воїни у зелених кашкетах. Про 
роботу майстром-модельєром Кате-
рині Гайдайчук годі було й думати. 
Вона як могла морально підтриму-
вала у цей нелегкий час свого чоло-
віка. Згодом зрозуміла: як донеччанка 
вона має бути у бойових лавах тих, 
хто захищає від російських найман-
ців її малу Батьківщину. Тож влітку  
2016-го Катерина Гайдайчук, підпи-
савши контракт, стала військовослуж-
бовцем Держприкордонслужби.

– Перші ази нової для мене про-
фесії довелося засвоювати в Ізмаїлі, –
розповідає сержант Гайдайчук. – І все 
складалося якнайкраще, проте душею 
я була у рідних з дитинства місцях, на 
палаючому війною Донбасі. 

Служити саме на Донеччині було 
для Катерини принципово важ-
ливим. Аби нарівні з чоловіками-
побратимами виконувати завдання 
операції Об’єднаних сил, дружині 
офіцера довелося пройти складну вій-
ськову підготовку.

– Коли є бажання, тоді жінка гори 
може зрушити, – коментує вона свій 
намір служити на передовій. 

Нині сержант Катерина Гайдай-
чук – боєць обслуги відділення вог-
невої підтримки оперативно-бойової 
прикордонної комендатури «Сар-
тана». Не раз довелося їй витриму-
вати шалені ворожі обстріли. Проте 
навіть добре усвідомлюючи небезпеку 
для життя, жінка не шкодує, що у цей 

нелегкий для країни час обрала про-
фесію воїна. 

Мене у всьому підтримує чоло-
вік – майор Володимир Гайдайчук, – 
каже Катерина. – Він знає, що його 
дружина – не зі слабкодухих.

Коли на ділянці відповідальності 
ОБПК «Сартана» випадає справжній 
«режим дотримання тиші», сержант 
Гайдайчук займається вишколом. 
Разом із побратимами на тренуван-
нях вона удосконалює свої вміння та 
бойові навики, щоб бути у постійній 
готовності дати рішучу відсіч найман-
цям «русского мира».

Про важливість служби батьків має 
своє уявлення навіть їхня чотирирічна 
донька Вікторія. Вона вже знає, для 
чого татусь із мамою вчаться добре 
стріляти, і що значить у їхній службі 
автомат і БТР.

І все ж материнські турботи для 
жінки-воїна, яка замість перукар-
ського приладдя взяла в руки зброю, – 
це її лебедина пісня. Тоді душа Кате-
рини Гайдайчук наповнюється усіма 
веселковими кольорами радості.

Найкращі години моїх буднів – 
бути поруч з донькою. А найбільше ми 
полюбляємо разом готувати вечерю 
для нашого татуся, – усміхаючись 
каже прикордонниця. І її обличчя 
осяює радість щасливої дружини 
і матері, яка знайшла своє покли-
кання у лавах захисників державного  
рубежу.                                                                              n

Вікторія КАРПИЛЕНКО

Окоп замість 
салону краси
СЕРЖАНТ КАТЕРИНА ГАЙДАЙЧУК, ОТРИМАВШИ З РУК 
КАПЕЛАНА ДОНЕЦЬКОГО ЗАГОНУ ОТЦЯ ВАЛЕРІЯ ВІДЗНАКУ 
ВІД ПАТРІАРХА КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ 
ФІЛАРЕТА МЕДАЛЬ «ЗА ЖЕРТОВНІСТЬ І ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ», 
ПОМІТНО ХВИЛЮВАЛАСЯ. НЕ ОЧІКУВАЛА СКРОМНА 
ПРИКОРДОННИЦЯ ТАКОГО ВИЗНАННЯ ВІД УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ.

Медаль «За жертовність 
і любов до України» 
вручається людям, 
які проявили активну 
громадянську позицію, 
героїзм, самопожертву під 
час подій Революції Гідності, 
у захисті Батьківщини на 
Донбасі та в Криму, а також 
за волонтерську діяльність 
та допомогу Збройним 
силам, Національній гвардії, 
добровольчим батальйонам 
та іншим військовим 
формуванням України.
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ВИХОВАННЯ

айважче сьогодні виховувати дітей 
сім’ям, батьки яких на бурем-
ному Донбасі захищають кра-
їну від агресії північного сусіда. 

Дитячі серця, крім поваги та гордості за мам 
і тат – захисників України, – непокоїть три-
вога за їхнє життя. Тож відсутність найближ-
чих людей поряд мають компенсувати рідні 
та близькі люди, шкільне оточення та друзі. 
Треба більше спілкуватися з дітьми. Відвід-
увати творчі заходи і розваги, цікаві екскурсії. 
Зазвичай у наших школах так і роблять. До 
таких дітей однолітки ставляться з повагою, 
розумінням та підтримкою. 

Проте дитячу душу завжди бентежить від-
сутність поряд найрідніших їй людей. Голо-
вне тут − допомогти підліткам не зосереджу-
ватися на негативних емоціях, а залучати їх 
до активної діяльності у шкільних гуртках і 
спортивних секціях, культпоходах, а також 
відвідування бібліотеки. 

Коли один із батьків відсутній, а дитина 
залишається вдома, варто залучати її до кре-
ативної діяльності, зокрема популярних нині 
хендмейдів, які викликають інтерес і розкри-
вають творчі здібності дитини. 

НАЙКРАЩІ ВИХОВАТЕЛІ
Батьки – перші вихователі дитини, вони 

розвивають її мову і мислення, волю і почуття, 
формують інтереси, здібності, виховують любов 
до знань, допитливість і спостережливість. 
Духовний вплив батьківського дому створю-
ється завдяки щирій материнській ласці, стри-
маній любові батька, домашньому теплу, піклу-
ванню, затишку і захисту, а також родинній 
злагоді. Гармонійні стосунки між членами сім’ї, 
доброзичлива атмосфера, взаємоповага у став-
ленні одне до одного – це головна сила вихов-
ного впливу на дитину. Це той фундамент, що 
дає підтримку та допоможе йти по життю. 

Дитині важливо знати, що найрідніші 
люди у світі її люблять і вірять їй та завжди 
будуть поруч, а у хвилини розпачу – допо-
можуть, підтримають і розрадять. Давайте 
дитині зрозуміти, що ви впевнені в ній, у її 
здібностях, уміннях і можливостях. Не забу-

вайте й не соромтеся показати свою любов у 
всіх її проявах. Обіймайте, цілуйте, говоріть 
слова любові завжди, не дивлячись ні на що, 
навіть коли ваша дитина вже доросла!

Найкращі моменти сімейного єднання – 
це спільні сніданки, обіди й вечері, цікаві 
подорожі, вистави, прогулянки та багато 
іншого. А ще – сімейні свята. Ці прекрасні тра-
диції об’єднують, дають натхнення та найго-
ловніше – діти запам’ятовують їх на все життя. 

СВІТ ДИТИНИ
Шлях до дитячого серця пролягає через гру. 

Саме у процесі гри ви можете передати необ-
хідні навички, знання та краще зрозуміти одне 
одного. Серйозні й веселі, гомінкі й тихі, мате-
матичні й літературні, спортивні та музичні 
ігри задовольняють потребу дітей у творчості, 
розвивають їхню допитливість, навчають бути 
чесними, стриманими, уважними, поводитись 
у колективі та допомагати всім.

У кожної дитини з раннього дитинства 
виникає інтерес до навколишнього середо-
вища. Батькам варто розвивати і берегти це 
зацікавлення. Сьогодні, мабуть, один із най-
більш цінних подарунків для дитини – це 
час, проведений у колі сім’ї. Знайдіть мож-
ливість спілкуватися з дитиною кожного дня. 
Щоб просто побути з нею, переглянути разом 
фільм чи покататися на велосипеді, пере-
вірити, як вона виконала шкільні домашні 
завдання. Тут важлива ваша присутність. 
Якщо батьки й не можуть допомогти, то 
мають показати, що знання дитини та її май-
бутнє – це дуже важливо.

Найефективніший засіб виховання 
дітей – домашня праця. Привчайте дітей до 
посильної праці, щоб вона не зростала байду-
жим споживачем.

ПРАВО ВИБОРУ
Змалечку стимулюйте дітей до самостій-

ності, допомагайте об’єктивно оцінювати 
наслідки своїх дій, покажіть власний приклад 
принциповості, сміливості й рішучості.

Дітям дуже важко жити в уседозволе-
ності та не мати жодних обмежень. Необ-

хідні рамки, які визначають для них цей світ. 
Тільки не захоплюйтеся заборонами, інакше 
це загрожує непослухом. 

Будьте чесними з дітьми. Таким чином 
ви навчите їх бути чесними. Крім того, так ви 
продемонструєте, що вам можна довіряти, що 
з вами вони в безпеці.

Кожна дитина має до чогось талант. 
Дайте їй можливість творити стільки, скільки 
хочеться.

«ДЕСЯТЬ НЕ МОЖНА»
У процесі багаторічної виховної роботи 

директором у Павлиській школі, що на Кіро-
воградщині, великий педагог, письменник 
і поет Василь Сухомлинський сформулював 
етичні правила «Десять Не можна», що засте-
рігають учнів від помилкових учинків:

• не можна байдикувати, коли всі навколо 
працюють;

• не можна сміятися зі старості та літніх 
людей;

• не можна вступати у суперечку з шано-
ваними і дорослими людьми, особливо з літ-
німи;

• не можна висловлювати невдоволення 
тим, що в тебе немає тієї чи іншої речі;

• не можна допускати, щоб мати давала 
тобі те, чого вона не дає сама собі;

• не можна залишати літню людину на 
самоті – в житті людини настає той час, коли 
крім радості людського спілкування в неї вже 
не може бути нічого;

• не можна збиратися в дорогу, не запи-
тавши дозволу й поради старших;

• не можна сідати обідати, не запросивши 
старшого;

• не можна сидіти, коли стоїть доросла, 
літня людина, особливо жінка;

• не можна очікувати, поки з тобою приві-
тається старший, ти маєш перший привітати 
його, зустрічаючись, а прощаючись – поба-
жати доброго здоров’я.

Василь Сухомлинський пояснював цей 
виховний підхід так: «Ми навчаємо дітей і 
радимо їм: розділіть свої радощі з бабусею і 
дідусем, на свята будьте з ними. Багаторічний 

досвід переконує, що вміння дитини ужива-
тися зі старістю народжує і розвиває благо-
родні якості душі. Доброта дитини, яка пова-
жає старість з її мудрістю і слабостями, стає 
величезною силою душі».

БАТЬКІВСЬКА ЛЮБОВ 
Батьківська любов до дитини повинна 

бути розумною. Найкращим засобом мають 
бути гарні стосунки батьків і дітей, розуміння 
внутрішнього світу дитини, її проблем і хви-
лювань. Відомо, що не існує готових рецептів, 
які можна було б просто, не змінюючи, «засто-
сувати» до своєї дитини. Проте деякі реко-
мендації щодо виховання не будуть зайвими.

Любіть свою дитину такою, якою вона є, 
навіть якщо вона не надто талановита і не в 
усьому досягає успіху.

Не очікуйте, що вона виросте саме такою, 
якою хочете ви, – допоможіть їй стати собою.

Запам’ятайте: найголовніший ваш 
обов’язок – розуміти та втішати. 

Не очікуйте на вічну вдячність: ви дали 
життя своїй дитині, вона віддячить вашим 
онукам.

Повірте у неповторність своєї дитини, 
у те, що вона – єдина, унікальна, не схожа 
на жодну іншу й не є вашою точною копією. 
Дозвольте їй бути собою, зі своїми вадами, 
вразливими місцями та чеснотами. Підкрес-
люйте її сильні сторони.

Дайте їй право прожити власне життя.
Обираючи засіб виховного впливу, вдай-

теся здебільшого до ласки та заохочення, а не 
до покарання та осуду.

Намагайтеся впливати на дитину прохан-
ням – це найефективніший спосіб.

Покарання має відповідати вчинку, а 
дитина має розуміти, за що її покарали. 

Пам’ятайте, що діти наслідують дорослих. 
Будьте позитивним взірцем для своїх дітей. 
Тож нехай діти прикордонників виростуть 
здоровими і сильними, працьовитими і чес-
ними, благородними і мужніми патріотами 
своєї країни!                                                                n

Світлана ДЕЙЧУК

Дитина – дзеркало сім’ї

ЯК ВИХОВУВАТИ 
СЬОГОДНІ ДИТИНУ? ЩО 
МАЄ БУТИ ДЛЯ ЦЬОГО 
НАЙВАЖЛИВІШИМ? 
ЯК ВИКОНАТИ СВІЙ 
БАТЬКІВСЬКИЙ ОБОВ’ЯЗОК 
МАМАМ І ТАТАМ —
ПРИКОРДОННИКАМ, КОТРІ 
БАГАТО ЧАСУ ВІДДАЮТЬ 
СЛУЖБІ З ОХОРОНИ 
ТА ЗАХИСТУ РУБЕЖІВ 
ВІТЧИЗНИ. ЗВИЧАЙНО,  
ЦЕ ЗАВДАННЯ НЕ  
З ЛЕГКИХ. ЩО ПОТРІБНО, 
АБИ ДОСЯГТИ УСПІХУ 
В ЦЬОМУ СКЛАДНОМУ 
ПРОЦЕСІ – ПРО ЦЕ НАША 
РОЗПОВІДЬ.

Н



8 № 41, 2 листопада 2018 рокуПРИКОРДОННИК
Украiни

.. КАЛЕЙДОСКОП

Валентина БОЖОК

Головний редактор
Микола ЗОРИК

Літературний редактор
Леся МЕДВЕДЕНКО

Чергова по номеру  
Тетяна ГАЙДА

Верстка: Сергій ПОЛІЩУК

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

Замовлення:  65726         
Наклад: 4500 прим.

З питань розміщення реклами звертатися у Головний центр 
стратегічних комунікацій ДПСУ за тел.: (044) 239-84-75

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
назв та інших відомостей несуть автори публікацій, а 
рекламної інформації – рекламодавець. 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 використанні 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

ПРИКОРДОННИК
Украiни

..

З НАГОДИ СВЯТА ДАТА

…Тривав восьмий рік Великої Північної 
війни. Молодий король Швеції Карл ХII отри-
мував перемогу за перемогою над військами 
московітів. Старий і мудрий гетьман Іван 
Мазепа з огляду на ситуацію розумів, що союз 
із Карлом ХII – це реальний шанс вирватися 
з пазурів Москви та отримати суверенітет під 
захистом шведського короля. 

Довга війна втомлювала скандинавське 
військо та не дозволяла шведам здійснити 
похід на Москву. Тож гетьман Мазепа запро-
понував своєму новому союзнику зимівлю в 
козацькій столиці – Батурині.

Дізнавшись про перехід козаків на бік 
шведів, російський цар Петро I направив 
25-тисячне військо на чолі з Олексієм Мен-
шиковим для придушення повстання і нака-
зав у найкоротший строк взяти Батурин. Мен-
шиков розпочав облогу гетьманської рези-
денції. Вона могла б тривати дуже довго, бо у 
місті була значна військова залога, артилерія 
і великі запаси пороху, харчів та набоїв. Бату-
рин боровся з останніх сил. Проте незважа-
ючи на високий бойовий дух, серед оборонців 
виявилися запроданці. Внаслідок зради при-
луцького полковника Івана Носа, московські 
солдати 2 листопада о 6-й ранку увірвалися у 
місто і почали криваву бійню.

Сили були не рівними, і дуже скоро росій-
ські війська перейшли до грабунків, підпалів 
і розправи з непокірними. З метою приду-
шення будь-якого спротиву князь Меншиков 
розпорядився нікого не щадити й убивати 
жінок, старих і дітей. Автор відомої пам’ятки 
українського буття, датованої кінцем ХVIII 
століття «Історії Русів» писав: «Вибив усіх їх 
до ноги, не милуючи ні статі, ні віку, ні самих 
найменших немовлят».

Різанина тривала два дні. Згодом трупи 
козаків прив’язали до дощок і пустили річкою 
Сейм, щоб вони подали звістку іншим про 
загибель Батурина. Захопленого у бою органі-
затора оборони Дмитра Чечеля привезли до 
Глухова і колесували перед Петром І.

Як зазначають історики, жертвами погрому 
2 листопада 1708 року у Батурині стали близько 
7,5 тисячі мирних громадян, 6,5 ти сячі козаків, 
а разом до 14 тисяч українців.

Внаслідок московського терору були зни-
щені усі державні установи, зокрема Палац 
Гетьмана, 28 збудованих Іваном Мазепою цер-
ков, унікальна книгозбірня та колекція зброї, 
рівної якій нелегко було знайти в цілій Європі.

Того злощасного дня 1708 року для поря-

тунку Батурина не вистачило кількох годин. 
Шведські війська разом із загоном гетьмана 
Мазепи стояли вже біля Десни. Якби ж тоді, 
більш ніж триста років тому, батуринська 
фортеця опинилася в руках Мазепи та Карла 
XII, то й Північна війна закінчилася б зовсім 
по-іншому. Напевно, і Полтавської битви не 
було б. Саме тоді, може, Україна могла б вибо-
роти справжню незалежність, як хотів того 
Мазепа. Проте історія пішла іншим шляхом.

Однак злочини, що їх чинили росіяни 
у Батурині, не закінчилися масовими роз-
правами над мирним населенням. Невдовзі 
хвиля московського терору захлиснула усю 
північну Україну.

Це було не просто знищення міста. Це 
стало звірячою помстою московітів україн-
цям, які підтримували Івана Мазепу, а також 
тим, хто прагнув незалежності та благопо-
луччя на рідній землі. 

Зі століття у століття продовжується 
війна за українську землю. Нинішні події на 
Донбасі спонукають нас згуртовуватися, від-
новлювати вирвані з коренем сторінки істо-
ричної пам’яті, наголошуючи на нашій націо-
нальній ідентичності. Кожен українець пови-
нен знати, якою ціною було здобуто перемогу, 
і які жертви довелося принести його народові 
на вівтар Незалежності.                                          n

 Світлана ДЕЙЧУК

Дзвони Батурина 
СЕРЕД БАГАТЬОХ ПРИКЛАДІВ НАШИХ «БРАТЕРСЬКИХ» 
СТОСУНКІВ ІЗ ПІВНІЧНИМ СУСІДОМ Є БАТУРИНСЬКА 
ТРАГЕДІЯ, ЩО СТАЛАСЯ 2 ЛИСТОПАДА 1708 РОКУ. У ЦЕЙ 
ДЕНЬ РІВНО 310 РОКІВ ТОМУ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД 
ПЕРЕЖИВ ОДНЕ З НАЙБІЛЬШИХ СВОЇХ ЖАХІТЬ – 
ЗНИЩЕННЯ ГЕТЬМАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ − МІСТА БАТУРИН. 
ТОДІ У ВІДПОВІДЬ НА СПРОБУ ІВАНА МАЗЕПИ ЗДОБУТИ 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА ЗА ОДИН 
ДЕНЬ ПЕРЕТВОРИЛИ ГЕТЬМАНСЬКУ РЕЗИДЕНЦІЮ НА РУЇНИ. 

(044) 527-67-17, 527-67-41, (099) 709-15-91, м. Київ, вул. Світла, 6

Товариші офіцери, прапорщики, сержанти і солдати,  
шановні ветерани інженерних підрозділів та підрозділів  

ракетного та артилерійського забезпечення  
Державної прикордонної служби України!

Щиро та сердечно вітаю вас із професійним святом − Днем інженерних військ та 
Днем ракетних військ і артилерії!

Своїми вмілими діями та високим рівнем професіоналізму ви завоювали авто-
ритет і повагу серед колег, вписали яскраві сторінки в історію розвитку Державної 
прикордонної служби України.

Нинішнє покоління гідно продовжує славні традиції старших поколінь, успішно 
виконує покладені на них завдання.

Переконаний, що фахівці інженерних підрозділів, а також підрозділів ракет-
ного та артилерійського забезпечення і надалі будуть зразком самовідданого слу-
жіння Україні, прикладом виконання військового обов’язку.

Бажаю вам міцного здоров’я, щастя, невичерпної енергії та нових досягнень у 
службі на благо зміцнення обороноздатності нашої Батьківщини − України!

Заступник директора департаменту –  
начальник управління озброєння та техніки

генерал-майор С.Л. Букоємський

Хмельницька організація ветеранів-прикордонників сердечно 
вітає полковника у відставці ПАСІЧНИКА Дмитра Григоровича 

з ювілеєм.
7 листопада 2018 року йому виповнюється 80 років. 

Бажаємо Дмитру Григоровичу здоров’я, 
невичерпної енергії та наснаги, родинного 
затишку, благополуччя і добробуту!


