
КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

1,955   
млн осіб

особи
423 затримано за незаконне 

перетинання кордону,  
зокрема 30 незаконних
мігрантів

1,999 
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

..

100 років 
Листопадового чину

Мова –  
душа народу

ІСТОРІЯ КАЛЕНДАР

СТОР. 6 СТОР. 7

СТОР. 4-5

СПІВРОБІТНИЦТВО

Консолідуючий 
фактор 

СТОР. 2

Бути профі 
ЗНАЙТИ ГІДНОГО РЕКРУТА – ЛИШЕ ПОЛОВИНА СПРАВИ. А ОТ ЗРОБИТИ З НЬОГО 
СПЕЦА, ЯКИЙ ЗАВЖДИ НАПОГОТОВІ І ЗА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ОБСТАВИН МОЖЕ 
ЗАСТОСУВАТИ ЗБРОЮ, ДІЯТИ НА РІВНІ РЕФЛЕКСІВ – СПРАВА ЗОВСІМ ІНША. ЦИМ 
ОПІКУЄТЬСЯ ВІДОМЧА СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. НА ШЛЯХУ ВИРІШЕННЯ 
КАДРОВИХ ПИТАНЬ ВИНИКАЄ ЧИМАЛО ПЕРЕШКОД, ЗДОЛАТИ ЯКІ СЛУЖБА МАЄ 
НАМІР НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

УКРАЇНА  –  ТУРЕЧЧИНА

ЕКСТРАДИЦІЯ: 
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 
ПОМЕНШАЛО
В Україні 4 листопада набув чин-

ності закон, яким вносяться зміни в 
процедуру екстрадиції порушників. 
Нововведення орієнтовані на імпле-
ментацію в українське законодавство 
положень Третього і Четвертого до-
даткових протоколів до Європейської 
конвенції про видачу правопорушни-
ків. Так, змінюється процедура екстра-
диції з України тих, кого розшукують 
інші держави для розслідування у 
кримінальній справі або виконання 
вироку. Затриманий зможе просити 
про спрощений порядок його видачі 
іншій державі у зв’язку з міжнародним 
розшуком – не чекаючи формального 
запиту про екстрадицію. Крім того, 
затриманому нададуть можливість від-
мовитися від застосування спеціально-
го правила щодо меж кримінального 
переслідування виданої особи.

Зауважимо, так зване «правило 
ad hoc», або «правило спеціальності», 
дозволяє державі, до якої затриманого 
екстрадують, притягти особу до кримі-
нальної відповідальності або виконати 
вирок суду лише за ті злочини, за які 
здійснили екстрадицію. Очікується, 
що внаслідок змін затримані будуть 
менше часу перебувати під вартою на 
території України.

Разом з тим, спрощений порядок 
видачі не будуть застосовувати у разі 
притягнення особи до кримінальної 
відповідальності або відбування по-
карання на території України, якщо 
є підстави вважати, що видача може 
суперечити інтересам захисту націо-
нальної безпеки нашої держави або що 
особа, яка розшукується, є громадяни-
ном України.

Світлана ДЕЙЧУК 

ID-КАРТКИ ДЛЯ ВСІХ
З 1 листопада 2018 року всі 

українці зможуть отримати внутрішній 
паспорт громадянина України нового 
зразка – у формі ID-карти. Це стало 
можливим завдяки змінам, які Кабінет 
Міністрів вніс до постанови Уряду від 
25 березня 2015 року № 302 «Про за-
твердження зразка бланка, технічного 
опису та Порядку оформлення, видачі, 
обміну, пересилання, вилучення, по-
вернення державі, знищення паспорта 
громадянина України». Відповідно до 
цього документа, отримати ID-карти 
зможуть усі бажаючі, обмінявши свої 
старі паперові паспорти на пластико-
ві картки. Для того, щоб її отримати, 
потрібно звернутися в Центр надання 
адміністративних послуг або у відді-
лення Державної міграційної служби. 
Для тих, хто отримує паспорт вперше, 
оформлення документа буде безко-
штовним. Якщо відбувається заміна 
паперового паспорта на картку або 
відновлення документа, то потрібно 
буде сплатити адміністративний збір у 
розмірі 279 грн.

Олена ОЛЕНИЧ

а початку засідання 
Україна прийняла 
головування зібранням 
від Румунії на наступ-

ний рік. Символ Форуму керів-
нику української делегації Петру 
Цигикалу передав Генеральний 
інспектор Генерального інспекто-
рату Прикордонної поліції Руму-
нії Адріан Попеску.

Презентуючи  здобутки 
Форуму у 2018 році, румунська 

сторона подякувала державам-
учасницям за співпрацю і 
зусилля, направлені на боротьбу 
з контрабандною діяльністю та 
торгівлею людьми в Чорному 
морі. У цьому сенсі необхідно 
зазначити, що шість країн домо-
вилися про взаємодію з питань 
протидії тероризму, розповсю-
дження зброї масового зни-
щення, контрабанди та неле-
гальної міграції, а також безпеки 

навігації, охорону біологічних 
ресурсів та координації зусиль 
у пошуково-рятувальних опера-
ціях.

– Чорне море має всіх нас 
об’єднувати. А консолідація зусиль 
у протидії міжнародному теро-
ризму, контрабанді наркотиків, 
зброї, радіоактивних речовин, 
нелегальній міграції на шляхах 
морського сполучення, а також 
незаконному видобутку природ-
них ресурсів створює передумови 
для підтримки безпеки і стабіль-
ності в регіоні, – відмітив Петро 
Цигикал.

Під час Форуму сторони обго-
ворили стан співпраці та пер-
спективи партнерства, а також 
прогнозовані виклики і загрози 
безпеці в Чорноморському 
ре гіоні. Важливими питаннями 
стали консолідація зусиль у всіх 
напрямках, зважаючи на останні 
події та існуючі проблеми. 

– Вимушений констатувати, 
що одна зі Сторін Договору не 
дотримала своїх зобов’язань 
і грубо порушила норми між-
народного права, через що не 
запрошена на зустріч. Впевнений, 
що основна ідея створення цього 
Форуму, а саме – підтримання 
довіри та безпеки між дружніми 

чорноморськими країнами − й 
надалі буде жити, − підкреслив 
очільник Держприкордонслужби 
України. – На жаль, сьогодні ми 
маємо більшу загрозу і реальну 
небезпеку, яка склалася внаслі-
док анексії Криму та великої час-
тини морської економічної зони 
України. Для нас вкрай важли-
вою є спільна позиція Об’єднаної 
Європи і всього цивілізованого 
світу щодо засудження агресивної 
політики Росії. І саме така консо-
лідована позиція і практичні дії 
мають відігравати ключову роль у 
формуванні нової системи колек-
тивної безпеки.

Необхідно відмітити, що в 
рамках Форуму регулярно про-
водяться засідання робочих груп, 
зокрема щодо раннього вияв-
лення незаконних дій і безпеки 
судноплавства у Чорному морі. 
Крім того, проводяться міжна-
родні навчання Black Sea Hawk, 
на яких учасники відпрацьовують 
і координують свої дії в режимі 
он-лайн, а також забезпечується 
системний обмін інформацією 
про обстановку на морі й підо-
зрілі судна, для цього впро-
ваджено систему обміну інфор-
мацією.                                                      n

Андрій ДЕМЧЕНКО

Консолідуючий фактор 

В ОДЕСІ ВІДБУВСЯ 19-Й ФОРУМ ЧОРНОМОРСЬКОГО 
ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, У ЯКОМУ 
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ КЕРІВНИКИ ПРИКОРДОННИХ 
ТА БЕРЕГОВИХ ОХОРОН УКРАЇНИ, ТУРЕЧЧИНИ, 
РУМУНІЇ, ГРУЗІЇ І БОЛГАРІЇ.

устріч відбулася в рамках 
розвитку та активізації 
двосторонньої співпраці 
у сфері охорони морських 

кордонів та захисту економічних 
інтересів у В(М)ЕЗ, що здійсню-
ється на підставі Міжурядової 
Угоди країн.

– Я дуже задоволений рівнем 
нашого співробітництва. Впевне-
ний, що співпраця між нашими 
відомствами буде й надалі зміц-
нюватися, – відмітив очільник 
Держприкордонслужби України 
Петро Цигикал на початку пере-
мовин. – Сьогоднішня зустріч – 
це  продовження  традиційно 
конструктивної співпраці наших 
відомств і країн у цілому. Ми й 
надалі будемо розвивати ці дружні 
взаємини на благо наших народів.

У свою чергу, Ахмет Кендір 
висловив впевненість: «Забез-
печити безпеку на Чорному морі 
необхідно для обох наших країн, 
і це є нашим обов’язком. Саме 
тому ми продовжуємо розвивати 

дружні стосунки з країнами Чор-
номорського басейну, щоб поси-
лити співробітництво. І ми впев-
нені, що треба покращувати без-
пеку в Чорному морі» – сказав він.

У ході роботи очільники 
відомств обох країн обговорили 
ситуацію в регіоні, оцінили ризики 
і проаналізували поточні опера-
ції, що проводяться в контексті 
боротьби з незаконною діяльністю 
в Чорноморському регіоні. Крім 
того, окрема увага акцентувалася 
на взаємодії Морської охорони 
Держприкордонслужби України 
та Турецької Берегової Охорони в 
проведені спільних дій в акваторії 
Чорного моря, а також перспекти-
вах розвитку співробітництва.

Також українська та турецька 
делегації обговорили обстановку 
та стан боротьби з протиправною 
діяльністю. Зокрема, вони визна-
чили, що одним із основних пріо-
ритетів співробітництва є спільна 
боротьба з транскордонними зло-
чинними угрупуваннями, проти-

дія торгівлі людьми та нелегальній 
міграції. Сторони акцентували 
увагу на започаткуванні активної 
співпраці між оперативними під-
розділами обох відомств.

– Упродовж останніх років ми 
суттєво активізували міжнародну 
співпрацю з питань протидії тран-
скордонній злочинності, – від-
мітив генерал-полковник Петро 
Цигикал. – Зважаючи на те, що 
для Чорноморського регіону зали-
шаються актуальними ціла низка 
викликів і загроз, у тому числі у 
безпековій сфері, ми підтверджу-
ємо готовність до подальшого 
розвитку співробітництва між 
нашими оперативними підрозді-
лами.

Сторонами також було зазна-
чено, що тільки спільні дії дозво-
ляють більш ефективно боротися 
з організованою злочинністю. 
Зокрема, в Чорноморському ре гіоні 
найбільш актуальною проблемою 
залишається переправлення неле-
гальних мігрантів морем через 
Туреччину до Греції та Італії, а 
також контрабанда сигарет тран-
зитом через Україну до Європи.  
При цьому сторони відмітили 
успішні кроки співпраці в рам-
ках Чорноморського форуму, коли 
спільні дії дозволяли перекривати 
контрабандні потоки та канали 
нелегальної міграції.                                         n

Вікторія ШЕВЧЕНКО 

Основа результативності
ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК ПЕТРО ЦИГИКАЛ 
ЗУСТРІВСЯ З КОМАНДУВАЧЕМ ТУРЕЦЬКОЇ 
БЕРЕГОВОЇ ОХОРОНИ КОНТР-АДМІРАЛОМ 
АХМЕТОМ КЕНДІРОМ.
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ГАРЯЧІ БУДНІ

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

ПРІОРИТЕТИ

НАШАТИР –  
НЕ ПЕРЕШКОДА
У пункті пропуску «Краківець» Мос-

тиського загону під час оформлення 
пасажирів автобуса, що прямував до 
польського містечка Познань, прикор-
донники ініціювали перевірку сумок, 
які нібито везли як передачі за кордон. 
До спільного з представниками митниці 
огляду також було залучено службо-
вого собаку прикордонників. Під час 
роботи пес своєю поведінкою вказав 
правоохоронцям на одну із сумок. Як 
з’ясувалося в подальшому – не дарем-
но. Всередині поклажі було виявлено 
чорний пакунок, у якому містилося  
500 грамів марихуани. Крім того, в 
цьому пакеті був вкладений пакунок 
із наскрізь промоченою нашатирним 
спиртом ватою, ймовірно для переби-
вання запаху та відлякування служ-
бових собак на кордоні. Про знахідку 
прикордонники проінформували 
співробітників Національної поліції.

Іван ГАЛКІН

КОНТРАБАНДНИЙ  
ХАБ
Оперативники Азово-

Чорноморського регіонального 
управління отримали інформацію про 
підпільний склад контрабандних сига-
рет на території Миколаївської області. 
За цим фактом, в рамках кримінального 
провадження, спільна група у складі 
прикордонників та податківців, під 
процесуальним керівництвом прокура-
тури, провела санкціоновані обшуки. У 
результаті спільних заходів правоохо-
ронці виявили 457 тисяч пачок сигарет 
іноземного виробництва різних марок, 
які надходили на Миколаївщину поза 
митним контролем. Як з’ясувалося, під 
час розгляду справи, підакцизні товари 
направлялись на реалізацію через роз-
галужену роздрібну мережу. Сума оцін-
ки вилученого товару складає близько 
12 мільйонів гривень.

Максим СОРОКА

МЕРС – СЮРПРИЗ
Під час перевірки мікроавтобуса 

Mercedes болгарської реєстрації, який 
прибув на в’їзд в Україну через пункт 
пропуску «Тиса» на Закарпатті у при-
кордонного наряду виникли підозри 
щодо можливого переміщення у ньому 
прихованих від прикордонно-митного 
контролю предметів чи товарів. Відтак 
цей транспортний засіб скерували на 
поглиблений огляд, у ході якого вияви-
ли чималий тайник. У мікроавтобусі між 
пасажирським та багажним відсіками 
було влаштовано подвійну перего-
родку. Щоб замаскувати сховок, ззовні 
стінки обшили такою ж тканиною, як і 
весь салон. У тайнику 28-річний украї-
нець намагався перевезти з Угорщини 
в Україну три мотоцикли іноземного 
виробництва марки КТМ у розібраному 
стані. Відповідно до чинного законодав-
ства, мікроавтобус Mercedes вартістю 
понад 240 тисяч гривень вилучили 
працівники ДФС. 

Олена ТРАЧУК

Юнь обирає 
майбуття

Ч исленні відвідувачі заходу, а це 
здебільшого майбутні абітурієнти 
та їхні батьки, із самого ранку 
заповнили територію навчального 

закладу, де мали можливість більш детально 
дізнатися про єдиний вищий навчальний 
заклад прикордонного відомства.

З вітальним словом до гостей звернувся 
ректор Національної академії, доктор техніч-
них наук, професор генерал-майор Олег Шин-
карук, який розповів про переваги та особли-
вості навчання, структуру та основні здобутки 
вишу.

У житті кожного випускника школи рано 
чи пізно настає момент першого самостій-
ного вибору подальшого життєвого шляху. 
Однак серед багатьох можливих і доступ-
них професій є й та, яка в усі часи була і 
буде гідною та важливою в суспільстві. Це – 
професія охоронця кордонів Батьківщини, 
патріота своєї держави – прикордонника. 
Вступ до Національної академії – це уні-

кальна можливість отримати цікаву, благо-
родну і вкрай важливу й необхідну в Укра-
їні професію, – наголосив під час виступу  
Олег Шинкарук.

Відвідувачі ознайомилися з умовами та 
правилами вступу до лав Національної акаде-
мії 2019 року, напрямами та спеціальностями, 
за якими проводиться підготовка.

Навчання у Національній академії прово-
диться протягом чотирьох років за спеціаль-
ностями: безпека державного кордону, право, 
правоохоронна діяльність, філологія, психоло-
гія, автомобільний транспорт, телекомунікації 
та радіотехніка. Також після 2-го року навчання 
курсанти мають змогу обрати додаткове про-
фесійне спрямування, а це, наприклад, офіцер 
підрозділів технічного забезпечення, офіцер-
кінолог, офіцер мобільних підрозділів тощо, – 
відмітив відповідальний секретар приймаль-
ної комісії Володимир Собченко.

Крім того, гості спілкувалися з курсантами 
закладу, які ділилися своїми враженнями від 

навчання та особливостями підготовки на 
кожному факультеті.

Варто зазначити, що Національна ака-
демія має можливість готувати фахівців на 
рівні сучасних вимог і володіє потужною 
матеріально-технічною базою. Враховані 
й соціально-побутові потреби курсантів – 
ве лика наукова та художня бібліотеки, декілька  
музеїв, просторі спортивні та тренажерні 
зали, військовий госпіталь, сучасна їдальня, 
комфортні кімнати для відпочинку, а також 
навчальні класи для підготовки до занять.

Після офіційної частини усі відвідувачі 
оглянули зразки сучасної військової техніки 
і екіпірування прикордонників та оцінили 
рівень стройового вишколу курсантів – учас-
ників двох парадів військ на честь Дня Неза-
лежності України. Незабутні враження на гос-
тей академії справили також показові виступи 
затримання порушників державного кордону 
із залученням службових собак.                           n

 Наталія МАЗЯР

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ 
СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
МИНУЛИМИ ВИХІДНИМИ ГОСТИННО ВІДЧИНИЛА СВОЇ 
ДВЕРІ Й ЗУСТРІЛА СОТНІ ГОСТЕЙ ІЗ РІЗНИХ КУТОЧКІВ 
УКРАЇНИ.

лег Вікторович про-
вів службову нараду в 
Маріуполі, де заслухав 
доповідь керівництва 

загону морської охорони та Доне-
цького прикордонного загону 
щодо обстановки в акваторії та на 
узбережжі Азовського моря. Крім 
того, заступник Голови Служби 
перевірив порядок використання 
технічних засобів спостереження 
за надводною обстановкою, спе-
ціального обладнання для тактич-
ного дайвінгу та якість проведених 
робіт з ремонту та модернізації 
корабля морської охорони «Дон-
бас». Він визначив першочергові 
завдання щодо удосконалення 
матеріально-технічного забезпе-
чення  корабельно-катер ного 
складу, підрозділів спеціальних 
дій на воді та підрозділів охорони 

державного кордону на узбережжі 
Азова.

Крім того, генерал-лейтенант 
Олег Бляшенко відвідав місця 
постійної дислокації підрозді-
лів, які неодноразово піддава-
лися обстрілам з боку російсько-
окупаційних військ та перевірив 
їхню готовність і стан забезпечення 
персоналу за всіма напрямками, 
особливо в зимовий період. При 
цьому він зазначив, що проведені 
відновлювальні роботи дозволя-
ють подальше належне виконання 
завдань та визначив чергові кроки 
з всебічного забезпечення підроз-
ділів регіонального управління.

Окрім цього, враховуючи, що 
ситуація поблизу діючих дорожніх 
коридорів на лінії розмежування в 
межах Донецької і Луганської облас-
тей має тенденції до загострення, 

заступник Голови Служби звер-
нув особливу увагу на контрольні 
пункти в’їзду − виїзду. Адже при-
кордонники Донецько-Луганського 
регіонального управління не 
лише здійснюють контрольно-
перевірочні заходи, а й організо-
вують особисту безпеку цивільних 
осіб. Крім того, було проаналізовано 
використання наявного озбро-
єння і техніки підрозділів, стан 
інженерно-фортифікаційного обла-
штування місць несення служби 
змін прикордонних нарядів і осо-
бливо –  укриття для мирних гро-

мадян під час їхнього перебування 
в контрольних пунктах.

Особливу увагу Олег Бляшенко 
приділив зустрічі з персоналом 
регіонального управління, що 
виконує свій обов’язок на пере-
довій. Під час спілкування він 
подякував військовослужбовцям 
та працівникам, які мужньо та 
віддано служать Україні в складі 
Об’єднаних сил. Від імені очіль-
ника відомства військовослужбов-
цям були вручені відомчі нагороди 
і відзнаки Президента України.     n

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Передова: 
акцент на 
забезпечення

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ 
ОЛЕГ БЛЯШЕНКО ПІД ЧАС РОБОЧОЇ ПОЇЗДКИ В 
РАЙОН ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ 
СИЛ ПРОІНСПЕКТУВАВ ПІДРОЗДІЛИ ДОНЕЦЬКО-
ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.

О
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П ринципи  профпідго-
товки потребують суттє-
вих змін. Очевидно, під-
ходи до роботи з укра-

їнським прикордонником мають 
оновитися на прикладах та досвіді 
кращих практик підготовки персо-
налу передових армій світу. Протя-
гом першого півріччя було організо-
вано навчально-методичні збори з 
фахівцями підрозділів професійної 
підготовки органів Держприкордон-
служби України. Захід запам’ятався 
своєю продуктивністю, адже тут було 
детально розглянуто всі наявні про-
блеми та напрацьовано шляхи їх 
вирішення.

На учасників чекав комплекс 
інструкторсько-методичних та пока-
зових занять. Зокрема, з організації 
бойової роботи, порядку тренування 
особового складу та підготовки під-
розділів до пошуку правопоруш-
ників та локалізації нестандартних 
(кризових) ситуацій, безпосередньої 
підготовки нарядів з урахуванням 
змін у системі охорони державного 
кордону. Особливий інтерес для офі-
церів становили показові навчання 
з практичної підготовки бойових 
резервів. Все це відбувалося в польо-
вих умовах, у складній тактичній та 
наближеній до бойової обстановці. 
При цьому в центрі уваги були інди-
відуальні навички та вміння учасни-
ків зборів, а також їхня спроможність 
виконувати завдання за призначен-

ням і здатність організовувати про-
цес підготовки персоналу за напря-
мом діяльності. Окремо обговорю-
вали систему поточної підготовки, 
особливості її спеціальної складо-
вої, порядок планування, організа-
цію виконання заходів, здійснення 
контролю.

Приділяючи велику увагу підго-
товці особового складу та підрозділів 
до виконання завдань, Голова ДПСУ 
генерал-полковник Петро Цигикал 
особисто брав участь у зборах. Він 
окреслив основні завдання щодо 
комплексного переформатування 
системи профпідготовки персоналу 
вже в 2019 році. Зміни відбудуться в 
організаційно-штатних підходах до 
побудови «професійної» вертикалі, 
вимогах до фізичної та вогневої під-
готовки у відомстві загалом.

У свою чергу, директор Депар-
таменту особового складу генерал-
майор Микола Маланчій, який очо-
лював збори, звернув увагу на те, 
що в найкоротші терміни на базі 
Інституту підвищення кваліфікації 
при Націо нальній академії Держ-
прикордонслужби буде організовано 
курси підготовки особового складу за 
великим спектром спеціальностей. 
Він наголосив, що призначення вій-
ськовослужбовців на посади та їхнє 
кар’єрне зростання можливі тільки 
після проходження відповідного 
навчання. Водночас він зазначив, що 
необхідне упорядкування системи 

планування та звітності з підготовки 
особового складу, об’єктивне оціню-
вання персоналу Служби та недопу-
щення корупційних проявів у сис-
темі підготовки персоналу.

В рамках реформування системи 
підготовки військовослужбовців за 
новими стандартами найближчим 
часом в ДПСУ має відбутися низка 
якісних змін. Микола Маланчій поді-
лився своїм баченням ситуації, а 

також планами на найближчу пер-
спективу:

– До останнього часу, зва-
жаючи на зниження показника 
укомплектованості, було при-
йнято рішення направляти рекру-
тів одразу безпосередньо в підроз-
діли. Що робиться для підвищення 
професійної підготовки цієї кате-
горії молодшого персоналу?

– З початку цього року на вій-
ськову службу за контрактом у 
відомство прийшли більше двох 
тисяч осіб. Цим частково вирішено 
питання укомплектованості, водно-
час це позначилося на професійній 
готовності. А якою вона буде, якщо 
цивільну молодь одразу ставити у 
стрій та доручати виконання завдань 
за призначенням? При цьому керів-
ники на місцях, за клопотанням 
яких рекрутів і направляли одразу 
в органи охорони кордону, мали б 
забезпечити високий рівень про-
фесійної підготовки таких військо-
вослужбовців. Цього не відбулося. 
Тому в навчальних закладах Служби 
запроваджено практику підвищення 
кваліфікації молодшого персоналу, 
який прийшов безпосередньо в 
підрозділи. Найближчим часом всі 
вони отримають необхідні знання та 
навички. 

– Досвід прикордонних підроз-
ділів доводить необхідність вико-
нання особовим складом вправ, 
що наближені до умов сучасного 
бою, різних ситуацій оперативно-
службової діяльності і правомір-
ного припинення протиправних дій 
у складі підрозділу, групи та само-
стійно. Як у цьому контексті орга-
нізовано підтримку професійних 
навичок військовослужбовців щодо 
вогневої та фізичної підготовки?

– Слід сказати, що з початку року 
в органах служби проведено майже 
2000 стрільб. Водночас через невід-
кладні заходи чи обставини, такі 
як відрядження на посилення діля-
нок кордону, несприятливі погодні 
умови, мають місце перенесення 
стрільб. Це спричиняє послаблення 
практичних навичок персоналу. 
Певна річ, відповідальні особи за 
підтримкою керівництва корегують 
графіки служби, планують заняття 
протягом декількох діб поспіль та 
шукають можливості забезпечити 
максимальну присутність персоналу 
на заняттях в польових умовах. Адже 
якщо особовий склад не підтримує 
свої навички поводження зі зброєю 
та боєприпасами, нехтує дотриман-
ням заходів безпеки, це може при-
звести до непоправних наслідків.

Бути профі 

ЗНАЙТИ ГІДНОГО РЕКРУТА – ЛИШЕ ПОЛОВИНА 
СПРАВИ. А ОТ ЗРОБИТИ З НЬОГО СПЕЦА, ЯКИЙ 
ЗАВЖДИ НАПОГОТОВІ І ЗА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ 
ОБСТАВИН МОЖЕ ЗАСТОСУВАТИ ЗБРОЮ, 
ДІЯТИ НА РІВНІ РЕФЛЕКСІВ – СПРАВА ЗОВСІМ 
ІНША. ЦИМ ОПІКУЄТЬСЯ ВІДОМЧА СИСТЕМА 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. НА ШЛЯХУ 
ВИРІШЕННЯ КАДРОВИХ ПИТАНЬ ВИНИКАЄ 
ЧИМАЛО ПЕРЕШКОД, ЗДОЛАТИ ЯКІ СЛУЖБА 
МАЄ НАМІР НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ.
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ак нещодавно під час 
підсумкової перевірки 
рівня професійної під-
готовки військовослуж-

бовців Адміністрації та підрозділів 
центрального підпорядкування було 
одночасно підготовлено та оцінено 
персонал щодо виконання службово-
прикладних вправ стрільби із піс-
толета, перевірено рівень фізичної 
підготовленості і навички з тактич-
ної медицини. За формою та зміс-
том – це спеціально підготовлені 
тренінги, на яких водночас даються 
необхідні знання, проходять зміс-
товні практичні заняття та переві-
ряється рівень підготовки особового 
складу. Заняття проводяться одно-
часно зі здачею підсумкової пере-
вірки та можливістю підтвердити 
або підвищити класну кваліфікацію 
військовослужбовців. 

Інструктори-парамедики розпо-
відали, як врятувати життя людині, 
демонструючи манекени з імітаці-
ями поранень. При цьому давалися 
корисні відомості про типи пора-
нень, пояснення, як зупинити кро-
вотечу, на що треба звертати увагу 
при огляді пораненого, скільки часу 
необхідно на порятунок потерпілого 
тощо. Потім учасники тренінгу мали 
можливість на місці відпрацювати 
елементи допомоги. 

У ході вогневої підготовки 
військовослужбовці виконували 
служ бово-прикладну вправу, яка 

об’єднала в собі дві базові вправи 
з вогневої підготовки. На кожному 
етапі стрільб було передбачено 
детальний інструктаж. Інструктори 
послідовно переконувалися, що всі 
збагнули умови вправи, видавали 
патрони, спостерігали за заряджан-
ням зброї, слідкували за кожним 
рухом військовослужбовців у тирі. 

Обов’язковою складовою під-
сумкової перевірки було і виконання 
вправ фізичної підготовки, які 
визначили рівень розвитку фізичних 
якостей військовослужбовців.

Під час підсумкової перевірки 
найбільшу активність, а відповідно 
і високий результат, показав пер-
сонал Управління режиму і захисту 
інформації Адміністрації Держпри-
кордонслужби та Головного центру 
обробки спеціальної інформації. 
Серед військовослужбовців найкра-
щих результатів у своїй віковій групі 
досягли полковник Юрій Шестопал 
та лейтенант Світлана Леончик.

Слід відмітити ефективність та 
високий рівень організації занять та 
заходів з перевірки рівня підготовки 
військовослужбовців. Відкритість та 
відповідальне ставлення офіцерів 
Департаменту особового складу до 
кожного з етапів перевірки дозво-
лили всім учасникам отримати мак-
симальний результат від проведених 
заходів.                                                     n

Василь ДРОЗДОВ

Від теорії 
до практики
ФАХІВЦІ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ 
АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ 
ПОСТІЙНО ВИВЧАЮТЬ НАЙКРАЩИЙ 
ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД У 
СФЕРІ ПІДГОТОВКИ ТА ПЕРЕВІРКИ ГОТОВНОСТІ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВИКОНУВАТИ ЗАВДАННЯ 
В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ТА НАБЛИЖЕНИХ ДО 
РЕАЛЬНИХ УМОВАХ. ОКРЕМІ НОВАЦІЇ ВЖЕ ЗАРАЗ 
ПРОХОДЯТЬ АПРОБАЦІЮ ПІД ЧАС КОМПЛЕКСНИХ 
ПРАКТИЧНИХ ТА КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНИХ 
ЗАНЯТЬ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АПАРАТУ ВІДОМСТВА.

Т

Що стосується роботи начальників 
з фізичної підготовки, то їхня роль зде-
більшого зводиться до забезпечення 
змагань та інших спортивних заходів. 
Це, певна річ, добре, тому що поси-
лює іміджеву складову служби, але 
фізична готовність саме до оперативно-
службової діяльності має бути кра-
щою. Тому ці фахівці мають приділяти 
більше уваги організації, проведенню 
та дієвому контролю заходів фізичної 
підготовки, приведенню матеріально-
спортивної бази підрозділів до сучас-
них вимог. Водночас для оптимізації та 
наближення змісту фізичної підготовки 
прикордонників до готовності якісно 
виконувати службово-бойові завдання 
пройшли випробування нові вправи 
фізичної підготовки та переглянуті 
вправи і нормативи.

– Процес реформування системи 
професійної підготовки сьогодні 
триває. Чи можемо говорити про 
конкретні результати та найближчі 
плани?

– Цілком логічно, перше, що має 
дати основний поштовх реформуванню 
системи професійної підготовки, – це 
зміна ставлення до неї особового складу 
та керівників. Адже події на сході країни 
нам показали, що визначені завдання 
може виконати тільки якісно підготов-
лений особовий склад. Професійність 
є головною умовою ефективного вико-
нання щоденних обов’язків і на мирних 
ділянках кордону. Тому слід не боятися 
«обнулитися», аби визнати реальний 
рівень підготовки кожного військово-
службовця та реального стану справ у під-
розділах, привести його до визначених 
вимог, виробити нові підходи. Керівники 
підрозділів підготовки персоналу мають 
дати реальну оцінку підготовленості кож-
ного прикордонника, забезпечити орга-
нізацію та керівництво процесом, систе-
матизувати «бойову» роботу та контроль 
за підготовкою в підрозділах органу. Важ-
ливо дотримуватися термінів проведення 
стрільб та залучати максимальну кіль-
кість особового складу, дотримуватися 
заходів безпеки і жорсткого контролю 
за використанням боєприпасів під час 
занять.

Що стосується відомчої системи 
підготовки персоналу, то на часі її кар-

динальне реформування. На першому 
етапі удосконалено базову підготовку, 
перепрацьовано програми підготовки 
курсантів академії, здійснено оргштатні 
зміни у прикордонному виші, створено 
у його складі Інститут підвищення ква-
ліфікації. Також Навчальний центр 
реорганізовано в Головний центр під-
готовки особового складу. І це не просто 
зміна назви, а принципово нова струк-
тура закладу, у штаті якого уже існує 
п’ять центрів, що готують фахівців за 
різними спеціальностями.

На другому етапі плануємо роз-
робити нову модель підготовки персо-
налу. Це потребує напрацювання низки 
нормативних документів. До кінця 
року готуємо проект нової Настанови 
з фізичної підготовки ДПСУ, опрацьо-
вуємо перелік основних документів, 
що регламентують організацію, плану-
вання та облік професійної підготовки 
персоналу, розглядаємо питання ство-
рення типової для органів та підроз-
ділів служби навчальної матеріально-
технічної бази. Ізмаїльський навчально-
тренувальний загін Морської охорони 
реформовано в Навчальний центр Мор-
ської охорони одним із завдань якого 
запланована поетапна підготовка офі-
церських кадрів для потреб морської 
охорони відомства.

Для якісної підготовки кінологів 
відомства об’єднаємо зусилля Кіноло-
гічного навчального центру та кафедри 
кінології Національної академії ДПСУ  
ім. Б. Хмельницького за єдиним заду-
мом. На базі Академії передбачено ство-
рення Науково-дослідного інституту, 
Навчально-наукового інституту під-
готовки керівних кадрів та Навчально-
наукового інституту правоохоронної 
діяльності. І це тільки перші видимі 
кроки майбутніх змін. 

Якісно підготовлений персонал, 
сучасне озброєння та техніка, нові про-
грами професійної підготовки, створені 
з урахуванням досвіду охорони кордону 
в умовах ведення бойових дій та досвіду, 
переданого європейськими колегами – 
це те, що допоможе нам почуватися 
впевнено на шляху до реалізації запла-
нованого.                                                          n

Тетяна ФІЛІПЕНКО

ПЕРШЕ, ЩО МАЄ 
ДАТИ ОСНОВНИЙ 

ПОШТОВХ 
РЕФОРМУВАННЮ 

СИСТЕМИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ, – ЦЕ 
ЗМІНА СТАВЛЕННЯ 
ДО НЕЇ ОСОБОВОГО 

СКЛАДУ ТА 
КЕРІВНИКІВ. 

АДЖЕ ПОДІЇ НА 
СХОДІ КРАЇНИ 

НАМ ПОКАЗАЛИ, 
ЩО ВИЗНАЧЕНІ 

ЗАВДАННЯ МОЖЕ 
ВИКОНАТИ 

ТІЛЬКИ ЯКІСНО 
ПІДГОТОВЛЕНИЙ 

ОСОБОВИЙ СКЛАД.
ПРОФЕСІЙНІСТЬ 

Є ГОЛОВНОЮ 
УМОВОЮ 

ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОНАННЯ 
ЩОДЕННИХ 

ОБОВ’ЯЗКІВ І НА 
МИРНИХ ДІЛЯНКАХ 

КОРДОНУ. 
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БЕЗ ІМПЕРСЬКИХ КАЙДАНІВ
Різке загострення соціально-економіч-

них, політичних і національних супереч-
ностей у Першій світовій війні призвело до 
революційних вибухів у воюючих країнах – 
спершу у Росії (лютнева революція і жовтне-
вий переворот 1917 р.), а у жовтні-листопаді 
1918 р. – в Австро-Угорщині та Німеччині. 
Останній правитель династії Габсбургів 
Карл І видав 16 жовтня 1918 р. Маніфест про 
перетворення країни на федеративну дер-
жаву. Коронні землі отримали право створити 
свої представницькі органи – Національні 
ради. 18 жовтня у Львові відбулися Збори 
усіх українських послів Австрійського пар-
ламенту, Галицького і Буковинського Сеймів, 
представників усіх політичних партій, духо-
венства і студентства. Учасники призначили 
Українську Національну Раду на чолі з Євге-
ном Петрушевичем і проголосили, що Гали-
чина, Північна Буковина і Закарпаття утво-
рюють Українську державу, щоправда, ще у 
складі Австро-Угорської монархії. 

Активно готувались до захоплення влади у 
Галичині поляки, які вважали цей край своєю 
історичною територією. У Кракові 28 жовтня 
була створена Польська ліквідаційна комісія, 
яка планувала взяти владу в усій Галичині і 
оформити перехід краю до складу Польщі. 
На 1 листопада призначалося офіційне пере-
дання влади в усій Галичині полякам, проте 
у ніч на 1 листопада їх випередив Централь-
ний військовий комітет, створений у вересні, 
з офіцерів-українців австро-угорської армії 
і, на чолі із сотником Дмитром Вітовським – 
близько 2 тис. вояків до ранку зайняли усі най-
важливіші стратегічні пункти міста – пошту, 
телеграф, військові казарми, будинок Сейму, 
банки, а над ратушею замайорів синьо-жовтий 
прапор. У перші дні листопада українці взяли 
владу в усіх інших містах Галичини, причому 
без боїв і жертв – австрійські та угорські вояки 
не чинили жодного опору, прагнучи чим-
швидше повернутись на батьківщину, а заско-
чені зненацька поляки зайняли вичікувальну 
позицію. Вже наприкінці дня 1 листопада 
польські збройні сили у Львові розпочали вій-
ськові дії, до них приєдналося польське насе-
лення Львова. Боротьба охопила увесь край, 

неодноразові звернення української влади до 
польських керівників з пропозиціями мирних 
переговорів були ігноровані.

Тодішні події у Львові увійшли в істо-
рію як Листопадовий чин. Українці швидко 
і рішуче встановили контроль над краєм. 
Тимчасовий основний закон про державну 
самостійність українських земель колиш-
ньої Австро-Угорської монархії, прийнятий 
Українською Національною Радою 13 листо-
пада 1918 року, запроваджував назву нової 
держави – Західноукраїнська Народна Рес-
публіка. Однак закріпити успіх галичанам 
не судилося. Не отримавши незалежності 
дипломатичними шляхами, вони боро-
нили свої землі вже зі зброєю в руках. Після 
місяця запеклих боїв українці були змушені 
залишити свою столицю. Утворився протяж-
ний українсько-польський фронт. Спочатку 
бої носили позиційний характер. Це надало 
змогу ЗУНР облаштувати державні справи: 
провести реформи, сформувати дієвий уряд, 
адміністрацію та військо.

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
У короткий термін були сформовані осно-

вні ланки державного механізму ЗУНР – цен-
тральні та місцеві органи державної влади й 
управління, правоохоронні органи, збройні 
сили. Ось як оцінив цю ситуацію професор 
історії й політології Йоркського університету 
в Торонто О. Субтельний: «На відміну від схід-
ноукраїнських урядів ЗУНР швидко і чітко 
утворила свій державний апарат. Незважаючи 
на запеклу війну, яку нав’язали західноукра-
їнській державі, їй вдалося забезпечувати на 
своїй території стабільність і порядок. Вели-
кою мірою все це стало наслідком схильності 
галичан до суспільної організованості... Чи 
не найбільш вражаючим організаторським 
досягненням стала Галицька армія».

Глибокі й радикальні зміни ЗУНР прово-
дила у соціально-політичній сфері, економіці, 
освіті, культурі тощо. Так, 15 лютого 1919 р. 
Українська національна рада прийняла закон 
про державну мову. Нею стала українська. 

У квітні був виданий закон про грома-
дянство та правовий статус чужинців, а також 
розпорядження з переліком спеціальних 

вимог до службовців державних інституцій. 
Ними могли бути тільки громадяни України 
«бездоганної поведінки», які володіють укра-
їнською мовою і мовою хоча б однієї з націо-
нальних меншин. 

Проводилися важливі реформи, пере-
будова в багатьох інших сферах державного 
життя. Зокрема, в галузі фінансів було вирі-
шено тимчасово зберегти австрійську крону, 
оскільки своїх грошей не мали змоги дру-
кувати. Окрім цього, вводилися в обіг гроші 
Української Народної Республіки – гривні 
та карбованці, з курсом: крона дорівнювала 
гривні та півкарбованцеві.

Активною була і зовнішньополітична, 
дипломатична діяльність ЗУНР. З початку 
існування Українська національна рада виря-
дила делегацію на чолі з державним секрета-
рем зовнішніх справ В. Панейком у Париж, 
щоб на Паризькій мирній конференції домог-
тися дипломатичного визнання і відстоювати 
інтереси ЗУНР. Офіційного визнан ня ЗУНР 
не домоглася, але з нею фактично вступили 
в контакти Австрія, Чехословаччина та інші 
країни, уклавши торгові угоди. Представники 
ЗУНР були у США, Канаді, Франції, Німеччині, 
Англії, навіть Бразилії, Аргентині, інформу-
ючи владу цих держав про свій край, народ, 
державу, домагаючись її офіційного визна-
ння, а можливо, й допомоги.

Третього січня 1919 р. Українська націо-
нальна рада прийняла «Ухвалу про злуку 
Західноукраїнської Народної Республіки з 
Українською Народною Республікою». У Києві 
на Софійській площі 22 січня 1919 року у при-
сутності багатьох тисяч людей була зачитана 
ця Ухвала та Універсал Директорії УНР про 
злуку обох держав і народів у єдину Україн-
ську Народну Республіку. 

РОЗДІЛЯЙ І ВОЛОДАРЮЙ
У Східній Галичині, де українське насе-

лення вирізнялося високою організованістю 
та національною свідомістю, проблема влас-
ного державотворення мала насамперед кіль-
кісний характер: 3,5 млн галицьких українців 
просто не могли протистояти полякам, які в 
шість разів переважали їх чисельністю. Роз-
почавши боротьбу, галичани розраховували 

на допомогу з двох джерел: зі Східної Укра-
їни, яка мала б надати збройну та матеріальну 
допомогу, що зрівноважило б перевагу поля-
ків, і від Антанти, яка гучно зобов’язувалась 
поважати принципи самовизначення.

Однак Захід віддав перевагу Польщі, 
поступившись власним принципами. Зміц-
нілі польські війська за підтримки перемож-
ної Антанти окупували майже всю Східну 
Галичину. Відчайдушний контрнаступ –  
Чортківська офензива – лише ненадовго змі-
нив ситуацію. Під тиском польської армії 
16–18 липня основна частина військ УГА, дер-
жавна влада, організації ЗУНР, тисячі біжен-
ців перейшли на територію, яку контролю-
вала Директорія. Інша частина військ УГА – 
до Чехословаччини, де була інтернована. 
Полякам не здався ніхто. Об’єднавшись із вій-
ськами Директорії, УГА ще довго допомагала 
їм боротися проти ворогів України – більшо-
виків, денікінців та інших. Зрештою більшість 
вояків і старшин галичан, залишених напри-
зволяще, без будь-якої підтримки загинула 
від епідемій, ран, голоду в концтаборах Росії 
та Польщі. Саме патріоти УГА були першими 
офіційними в’язнями горезвісного СЛОНу 
(Соловецьких таборів особливого значення), 
де їх розстрілювали без суду і слідства, топили 
на баржах у морі. Понад 50 тисяч галичан від-
дали життя за волю України у цей період.

Ризький мир, підписаний у березні 1921  
року між радянськими урядами Росії й Укра-
їни та Польщею, фактично поховав само-
стійницькі плани урядів УНР і ЗУНР. Раніше, 
1918-го, Румунія окупувала Буковину, 1919-го 
до Чехословаччини відійшло Закарпаття. Долю 
Східної Галичини було вирішено у 1923 pоці 
на Паризькій конференції – її приєднано до 
Польщі.

Попри те, що до середини 1920-х років 
усі землі сучасної України опинилися під 
владою чотирьох держав, питання єдності 
української нації вже ніколи не ставилося під 
сумнів. Саме ці події продемонстрували праг-
нення до цивілізованого об’єднання терито-
рій в єдину суверенну державу. Це був трагіч-
ний, але вагомий досвід державно-правової 
розбудови України.                                                  n

Підготувала Тетяна ГАЙДА

100 років 
Листопадового чину

СЬОГОДНІ, ЗАХИЩАЮЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНУ 
ЦІЛІСНІСТЬ І СУВЕРЕНІТЕТ ВІД РОСІЙСЬКОЇ 
АГРЕСІЇ, УКРАЇНА ПРОДОВЖУЄ БОРОТЬБУ 
ЗА СВОЮ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, РОЗПОЧАТУ 
УКРАЇНСЬКОЮ РЕВОЛЮЦІЄЮ 1917–1921 
РОКІВ. ОДНИМ З ЯСКРАВИХ ПРИКЛАДІВ 
ПРАГНЕННЯ НАШОГО НАРОДУ ДО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ Є ПРОГОЛОШЕННЯ 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ. CТО РОКІВ ТОМУ У ЛЬВОВІ 
УКРАЇНСЬКІ ВОЯКИ ВЗЯЛИ ПІД СВІЙ 
КОНТРОЛЬ УСІ ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ. ПІСЛЯ 
ЦЬОГО АВСТРІЙСЬКИЙ НАМІСНИК ПЕРЕДАВ 
ВЛАДУ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ РАДІ.

Українські вояки у приміщенні Галицького сейму, Львів, листопад 1918 р. 
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ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ

ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ
Лінгвісти стверджують, що форму-

вання української мови почалося при-
близно з середини І тисячоліття н.е. й роз-
тягнулося на декілька століть. Проте тим 
періодом, від якого українська мова набу-
ває сучасних особливостей, був кінець  
ХІ – початок ХІІ століття. Найдавніша 
пам’ятка українського рукописного мис-
тецтва, датована серединою ХІ століття, – 
відоме в науці Остромирове Євангеліє 
(1056–1057 рр.). 

Понад тисячу років тому брати Кирило 
і Мефодій створили на основі старобол-
гарської мови азбуку і почали розповсю-
джувати її серед слов’ян. Це поклало поча-
ток розвитку писемності й культури всіх 
слов’янських народів. 1113 року з’явилася 
славнозвісна праця Нестора Літописця 
«Повість временних літ» – найвидатніша 
пам’ятка слов’янської культури, складена 
в Києві на початку XII століття, в якій істо-
рія держави показана на широкому тлі 
світових подій. 

Сучасна українська літературна мова 
пов’язана з конкретною датою – видан-
ням «Енеїди» Котляревського 1798 року. 
Знаменита поема стала першим друко-
ваним твором, написаним живою народ-
ною мовою. Відродження української 
літератури й мови прийшло з творчістю 
великих майстрів слова Г. Сковороди,  
І. Котляревського, І. Франка, Л. Укра-
їнки, І. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки,  
П. Гулака-Артемовського і особливо 
Тараса Шевченка. Шевченкова мова стала 
зразком найпильнішої уваги творця до 
рідного слова. Саме тому Кобзар став 

основоположником нової української 
мови. Він відтворив чудовий мелос укра-
їнської мови, пісенний її лад і багатство 
образних засобів.

СКАРБНИЦЯ НАЦІЇ
Мова – одна із найважливіших ознак 

етносу. Саме вона підтримує національну 
самосвідомість, любов до рідної землі та 
повагу до себе. Українська мова увібрала 
в себе найкращі та найвеличніші здобутки 
нашого народу.

Саме мова віддзеркалює душу народу, 
його історію, допомагає виразити свої 
почуття. Лише однією мовою людина 
думає, спілкується з друзями та зі своєю 
сім’єю. Бо це мова країни, де людина 
народилася, якою рідна матуся співала 
колискову, тато давав мудру пораду, мова 
самого серця, самої душі. Любов до рідної 
мови і Батьківщини споконвіку живуть у 
людських серцях і притаманні тим, хто 
шанує історію й культуру власного народу.

 Століттями багато поколінь українців 
мріяли про можливість вільно спілкува-
тися рідною мовою. Та мрія нездійсненна 
без боротьби. За неї вмирали, гинули на 
ратному полі без слави, без почестей від 
рук ординців, турецьких яничарів, поль-
ської шляхти, російських головорізів. 
Нас віками мордували, палили і різали, 
нищили і гноїли в концтаборах, морили 
голодом і розстрілювали державність, 
втоптували в землю і забороняли мову, а 
ми відродилися – живемо й ростемо, бо 
маємо Українську державу і прекрасну 
мову – одну з найдавніших, найрозвине-
ніших і наймелодійніших у світі. 

ПЕРЛИНИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Тепер наша мова – це справжня пер-

лина, яку довгі роки удосконалювали най-
кращі представники нашого народу. Рідна 
мова донесла до нас геніальні творіння 
Мольєра, Шекспіра, Гюго, Міцкевича, нею 
перекладають усе найкраще, що створено 
людством. Як палко писав про мову Воло-
димир Сосюра:

О мово рідна! Їй гаряче  
Віддав я серце недарма. 
Без мови рідної, юначе,
Й народу нашого нема… 
Протягом часу виробилася така осо-

бливість української мови, як милозвуч-
ність. Було створено багато прислів’їв і 
приказок. 

Слово до слова — зложиться мова. 
Шабля ранить голову, а слово — душу. Удар 
забувається, а слово пам’ятається. Умій 
сказати, умій і промовчати.

А ще український народ створив гарні 
колядки, щедрівки, веснянки, засівальні, 
обжинкові та весільні пісні... Народ складав 
і виконував їх на всі випадки життя. Пісня 
завжди допомагала і в роботі, і у святі. 

«Мова – то цілюще народне джерело, і 
хто не припаде до нього вустами, той сам 
всихає від спраги» – ці мудрі слова вели-
кого педагога Василя Сухомлинського 
зрозумілі й близькі кожному українцю, 
кожному патріоту України. Адже як гово-
рить вчений: «Людина, яка не любить 
мови рідної матері, якій нічого не про-
мовляє рідне слово, – це людина без роду і 
без племені».                                                      n

 Світлана ДЕЙЧУК

Мова –  
душа народу

ЩОРОКУ 9 ЛИСТОПАДА МИ ВІДЗНАЧАЄМО ДЕНЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ. ЦЮ ДАТУ 
ВИБРАНО НЕ ВИПАДКОВО, АДЖЕ НА 9 ЛИСТОПАДА 
ПРИПАДАЄ ЩЕ Й ЦЕРКОВНЕ СВЯТО ПРЕПОДОБНОГО 
НЕСТОРА ЛІТОПИСЦЯ, ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО 
ІСТОРИКА, ПИСЬМЕННИКА ТА МИСЛИТЕЛЯ,  
ЧЕНЦЯ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. 

ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ  
ПРО МОВУ  

Одна вона у нас така –
Уся співуча і дзвінка,
Уся плакуча і гримуча, 
Хоч без лаврового вінка.

 Тарас Шевченко 

* * *
Коли забув ти рідну мову –
Яка б та мова не була – 
Ти втратив корінь і основу 
Ти обчухрав себе дотла. 

Дмитро Білоус 

* * *
Найбільше і найдорожче добро в 
кожного народу – це його мова. Ота 
жива схованка людського духу. Його 
багата скарбниця, в яку народ скла-
дає і своє життя, і свої сподіванки, 
розум, досвід, почування.  

Панас Мирний

* * *
Мова – це не просто спосіб спілку-
вання, а щось більш значуще. Мова – 
це всі глибинні пласти духовного 
життя народу, його історична пам’ять, 
найцінніше надбання віків, мова – це 
ще й музика, мелодика, барви буття, 
сучасна художня інтелектуальна і 
мислительська діяльність народу. 

Олександр Олесь

* * *
Мова – втiлення думки. Що багатша 
думка, то багатша мова. Любiмо її, 
вивчаймо її, розвиваймо її! Борiмося 
за красу мови, за правильнiсть мови, 
за доступнiсть мови, за багатство 
мови…

 Максим Рильський 

* * *
Хто не любить своєї рiдної мови, со-
лодких святих звукiв свого дитин-
ства, не заслуговує на iм’я людини.

 Йоганн Гердер 

* * *
Чужою мовою розмовляє у державі 
або гість, або найманець, або оку-
пант, який нав’язує їй свою мову. 

Карл Маркс

* * *
Нації вмирають не від інфаркту, спо-
чатку в них відбирають мову.

 Ліна Костенко

* * *
Стан державної мови, рівень во-
лодіння нею, поширеність у різних 
сферах життя – усе це показник 
цивілізованості суспільства. 

Олександр Пономарів

* * *
Засвоюючи рідну мову, дитина засво-
ює не самі тільки слова, їх сполучен-
ня та видозміни, але безліч понять, 
поглядів на речі, велику кількість 
думок, почуттів, художніх образів, 
логіку і філософію мови...

Костянтин Ушинський
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Ніхто не забутий

ля вшанування 26 загиблих у ті 
часи захисників рідної землі біля 
Меморіального комплексу виши-
кувались почесна варта персо-

налу відділу прикордонної служби «Іванків», 
салютна група Житомирського загону, пред-
ставники Адміністрації Держприкордон-
служби України, Північного регіонального 
управління та Житомирського прикордон-
ного загону, оркестр духових інструментів 
Іванківської райдержадміністрації, ветерани, 
духовенство, школярі та багато місцевих 
мешканців.

У жалобному мітингу також взяли участь 
члени Всеукраїнської громадської організації 
«Союз Народна пам’ять» та асоціації молодіж-
них пошукових об’єднань «Обеліск». Протягом 
декількох років під час науково-пошукових 
експедицій вони проводили важливу та кро-
пітку роботу з пошуку, встановлення та іден-
тифікації останків загиблих вояків.

Разом зі священнослужителями усі при-
сутні помолилися за упокій перепохова-
них воїнів та хвилиною мовчання віддали 
останню шану Героям.                                            n

Юрій ШАХРАЙЧУК

У СЕЛІ ГОРНОСТАЙПІЛЬ, ЩО НА КИЇВЩИНІ, ВІДБУЛОСЯ 
УРОЧИСТЕ ПЕРЕПОХОВАННЯ ДО БРАТСЬКОЇ МОГИЛИ 
ОСТАНКІВ СОЛДАТІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. ТУТ УЖЕ 
СПОЧИВАЮТЬ ВІЧНИМ СНОМ ПОНАД ВІСІМДЕСЯТ ГЕРОЇВ.
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іць європейських армій визна-
чали за ключовими показни-
ками, що демонструють стан 
та розвиток армії: щорічний 

бюджет, технічні можливості, людський 
ресурс, подальший розвиток. Так, український 
військовий бюджет складає 4,88 млрд доларів, 
кількість військовослужбовців – 1,1 млн осіб, 
кількість танків – 2214, повітряних суден – 240, 
з яких 39 – винищувачі, морських суден – 25.

У верхній частині рейтингу портал поміс-
тив французькі збройні сили, військові 
витрати яких складають близько 40 млрд дола-
рів. У Франції приблизно 388 тис. військових, 
більше 1,2 тис. літаків, понад 400 танків і 118 
кораблів. Армія Великобританії, яка посіла 
третю позицію, налічує, згідно з відомостями 
видання, майже 280 тис. військовослужбовців, 

понад 830 літаків, 227 танків і 76 кораблів, а 
витрати на ВПК становлять 50 млрд доларів.

На четвертому місці – Туреччина. Одразу 
після неї йдуть Німеччина, Італія, Іспанія, 
Польща та Греція. Аутсайдером списку вияви-
лася Бельгія – вона зайняла 25 місце.

А перше місце списку посіла, на жаль, 
армія країни-агресора: військові видатки 
Росії становлять 47 млрд доларів, чисельність  
військових – 3,586 млн осіб, число літаків – 
майже 4 тис., танків – більше 20 тис. і кора-
блів – понад 350.                                                       n

Лариса СОВА

Наше військо – 
в топ-10 

АМЕРИКАНСЬКЕ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ BUSINESS INSIDER 
СКЛАЛО РЕЙТИНГ НАЙСИЛЬНІШИХ АРМІЙ В ЄВРОПІ. 
УКРАЇНСЬКА АРМІЯ ПОСІЛА В НЬОМУ ДЕСЯТЕ МІСЦЕ. 

АНОНС

рикордонне відомство інтегрується 
в єдине європейське безпекове 
поле, співпрацює з міжнародними 
партнерами і ця співпраця дає 

реальні результати. Тому Держприкордон-
службі важливо розповідати про те, як вона 
реформується та що робить для безпеки не 
лише українців, а й для громадян ЄС, – зазна-
чив під час презентації помічник Голови Держ-
прикордонслужби Олег Слободян.

«Те, що ми зараз побачили, і те, що поба-
чить глядач найближчим часом, – це дуже 
достойний продукт – сказала Людмила Бере-
зовська, генеральний директор телеканалу  
UA/TV. – Він важливий для іномовлення, тому 
що іноземний глядач, який приїжджає в Укра-
їну, першими, з ким стикається, це з прикор-
донниками».

Вона розповіла, що прикордонники стали 
першою державною організацією, з якою 
почав співпрацювати канал та продовжує тісну 
взаємодію. І саме прикордонна служба нада-
вала багато якісного контенту.   

Начальник Головного центру стратегічних 
комунікацій Держприкордонслужби Сергій 
Якимець подякував команді журналістів, які 

працюють над проектом, а також людям, які 
долучилися до створення презентаційного 
ролика та елементів програми на волонтер-
ських засадах (актор – Руслан Анчаков, компо-
зитор Олександр Бурміцкий, відеоінженер –  
Володимир Бойко).

«Назву програми можна сприймати 
по-різному, адже Периметр – це і держав-
ний кордон України з цікавим та насиченим 
життям і межа дозволеного, – сказав Сергій 
Якимець. – Це і показано в презентаційному 
ролику, де є добро і зло, законослухняні грома-
дяни та злочинці». 

Уже найближчим часом дивіться «Пери-
метр» в ефірі UA/TV щоп’ятниці – українсь-
кою, опонеділка – російською та англійською 
мовами.                                                                                   n

www.dpsu.gov.ua

«Периметр» 
виходить в ефір!
ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ СПІЛЬНО З 
ТЕЛЕКАНАЛОМ ІНОМОВЛЕННЯ UATV ЗАПУСКАЄ НОВИЙ 
ПРОЕКТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПРИКОРДОННИКІВ: 
«ПЕРИМЕТР UKRAINE NOW».

М


