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Сценарії навчань –
реальні події
ПРЕДСТАВНИКИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ,
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ДСНС ЗІБРАЛИСЯ ПІД КИЄВОМ НА НАВЧАЛЬНІЙ БАЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ. ПРОТЯГОМ ЧОТИРЬОХ ДНІВ ПРАВООХОРОНЦІ ВІДПРАЦЬОВУЮТЬ
ВСІ МОЖЛИВІ НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ ТА СИТУАЦІЇ, ЩОБ ВЧАСНО ВІДРЕАГУВАТИ НА
НЕБЕЗПЕКИ. УСІ СЦЕНАРІЇ НАВЧАНЬ – ЦЕ РЕАЛЬНІ ПОДІЇ, ЯКІ ВІДБУВАЛИСЯ В НАШІЙ КРАЇНІ
ПРОТЯГОМ РОКУ – БЛОКУВАННЯ КОРДОНУ ТА АВТОШЛЯХІВ, МІНУВАННЯ. БАГАТО ПРИСУТНІХ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СВІЙ ДОСВІД ТА ВИШКІЛ ЗДОБУВАЛИ В БОЯХ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ. А СЬОГОДНІ ВОНИ МАЮТЬ ЗМОГУ ОБМІНЯТИСЯ
ЦИМ ДОСВІДОМ.
ПІД ЧАС НАВЧАНЬ ПРОХОДЯТЬ ЗМАГАННЯ РІЗНИХ СПЕЦПІДРОЗДІЛІВ СИСТЕМИ МВС,
А САМЕ – ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ, ПОДОЛАННЯ СМУГИ ПЕРЕШКОД ТА ВОГНЕВА
ПІДГОТОВКА. ЗАГАЛОМ ДО УЧАСТІ У ЗМАГАННЯХ ЗАЛУЧЕНО 1165 ОСІБ ТА 102 ОДИНИЦІ
ТЕХНІКИ.

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ
оформлено встановленим
порядком

1,408

млн осіб

201

особу

затримано
за незаконне
перетинання
кордону,

14

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

3,043
млн грн
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ОФІЦІЙНО

ВІД ТЕОРІЇ ДО
ПРАКТИКИ
В Організації Північноатлантичного договору визначили для
України п’ять основних напрямів
реформування сектору безпеки і
оборони на 2019 рік. Про це директор Офісу зв’язку НАТО в Україні Александер Вінніков повідомив
під час дискусії «Український шлях
до НАТО: досягнення та майбутні
перспективи».
– Наша команда у консультаціях з партнерами визначила п’ять
основних стрижнів законодавчої
роботи, необхідних для впровадження закону про національну
безпеку. По-перше, йдеться про
новий закон щодо парламентського комітету зі здійснення нагляду.
По-друге, закон про Службу безпеки України, який має зміцнити
в рамках реформи ті елементи
рамкового закону про нацбезпеку.
По-третє, новий закон про розвідку. По-четверте, щодо управління
державними таємницями і засекреченою інформацією, – заявив
Вінніков.
А п’ятим елементом буде реформування галузі оборонної промисловості та системи державних
закупівель у сфері оборони. Голова Представництва НАТО в Україні
наголосив, що в Альянсі ці напрями вважають першочерговими для
реформування на наступний рік,
оскільки відбувається «перехід від
теорії до практики у впровадженні
оборонних реформ».
Олена ОЛЕНИЧ

П’ЯТИЙ ПРОТОКОЛ
ДО УГОДИ З ЄС
Під час офіційного візиту Президента Литовської Республіки
Далі Грибаускайте до Києва Голова
Державної міграційної служби
України Максим Соколюк разом
з Міністром закордонних справ
Литовської Республіки Лінасом
Лінкявічюсом підписали Протокол
між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Литовської Республіки про
виконання Угоди між Україною та
ЄС про реадмісію осіб. Реалізація
міжнародного договору позитивно вплине на розвиток добросусідських відносин двох країн,
визначить швидкі й ефективні
процедури ідентифікації і безпечного та організованого повернення осіб, які не виконують правила
в’їзду, виїзду та перебування на
територіях України та Литовської
Республіки, забезпечить дотримання Україною обов’язків перед
Європейським Співтовариством
та світовою спільнотою щодо
запровадження ефективних
важелів здійснення державної
політики у сфері реадмісії осіб. Цей
українсько-литовський міжнародний договір є п’ятим імплементаційним протоколом до Угоди між
Україною та ЄС про реадмісію осіб.
Андрій ДОРОШЕНКО
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Кінець «великого договору»
НЕ РОЗІРВАНО,
А ПРИПИНЕНО!
— Непродовження договору з
Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії
на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на
Європу, — підкреслив Президент.
Договір був укладений у 1997
році главою України Леонідом Кучмою і президентом Росії Борисом
Єльциним. У ньому був закріплений принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності
існуючих кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного
зобов’язання не використовувати
свою територію на шкоду безпеці
один одного. Документ уклали
терміном на десять років, але його
дія автоматично продовжувалась
кожні десять років.
Так з 1 квітня 2019 року Україні
слід було визначитись, припиняти
його чи продовжувати. Рішення
було ухвалено завчасно на користь
припинення, оскільки Росія і так
давно не виконує своїх зобов’язань.
17 вересня Петро Порошенко
підписав указ, яким вводилось
у дію рішення РНБО про припинення Україною дії «Великого
договору» і вже 24 вересня міністерство закордонних справ Росії
отримало офіційну ноту від України про небажання продовжувати
його дію, а також повідомило про
це ООН, ОБСЄ та інші міжнародні
організації.
— Цей договір фундаментально
порушений Росією і тому не може
бути пролонгований, — пояснив

ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДПИСАВ ЗАКОН
УКРАЇНИ «ПРО ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ПРО
ДРУЖБУ, СПІВРОБІТНИЦТВО І ПАРТНЕРСТВО МІЖ
УКРАЇНОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ». ВІН
ВТРАТИТЬ ЧИННІСТЬ 1 КВІТНЯ 2019 РОКУ.
тоді Міністр закордонних справ
Павло Клімкін.
Документ не був розірваний
раніше заради того, щоб використовувати його положення як базу
для численних позовів до міжнародних судів та інших міжнародних інстанцій до Росії – як порушниці цього договору та норм міжнародного права.
Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль,
пояснила, що припинення дії
«Великого договору» не вплине на
документальне визнання Росією
кордонів України.
— Жодне положення договору про кордон не залежить від

чинності Договору про дружбу, —
наполягає Олена Зеркаль.
За словами першої заступниці голови Верховної Ради Ірини
Геращенко, дію Договору не розірвано, а саме припинено, і в цьому
нюансі   – велика різниця. Розірвання, на якому опозиція спекулювала ці роки, призвело б до
погіршення нашої доказової та
правової позиції в судах, бо Росія
б спекулювала, що, мовляв, Україна
сама розірвала угоду.
ЯКІ НАСЛІДКИ?
– Припинення дії Договору
про дружбу з Росією не призведе
до жодних радикальних або рапто-

вих змін, – заявив радник міністра
закордонних справ України Тарас
Качка.
Співголова Експертної ради
при Міністерстві інформаційної
політики України, доктор політичних наук Сергій Даниленко розповів, що Договір є формальною
частиною українсько-російських
відносин і давно себе вичерпав.
— Я б не сказав, що юридичні
наслідки розірвання Договору
будуть дуже гучними чи катастрофічними. Власне кажучи, Договір є
формальною частиною наших відносин і давно себе вичерпав. Особливо в тій частині, що стосується
Криму та державних кордонів, —
зауважив Даниленко.
— Більшою мірою це буде
мати політичні та інформаційні
наслідки. Росія спробує все ж по
факту, коли ми не продовжимо цей
договір, звинуватити нас у тому,
що це ми ведемо агресивну політику, — додав він.
Також експерт з міжнародних
питань зауважив, що побоювання
щодо відмови Росії від допомоги
у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи внаслідок розірвання Договору безпідставні:
«Чорнобильська   катастрофа
давно стала питанням України і
західного світу. Мені важко сказати, де там російська участь. Ми
вже давно, по мірі можливостей,
контролюємо процес виправлення
наслідків Чорнобильської катастрофи без Росії».
n
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

БУКВА ЗАКОНУ

Борцям за незалежність –
статус і пільги
ВЕРХОВНА РАДА РОЗШИРИЛА ПЕРЕЛІК БОРЦІВ
ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У XX СТОЛІТТІ, ЯКІ
МОЖУТЬ ОТРИМАТИ СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ
ДІЙ. ЗАКОН ВСТУПИТЬ У ДІЮ ЧЕРЕЗ ТРИ МІСЯЦІ.

З

а цей час Кабмін має розробити механізми надання
пільг і статусу ветеранам
визвольних рухів. Верховна Рада визнала учасниками бойових дій воїнів, які брали участь у
всіх формах збройної боротьби за
незалежність України у складі Української повстанської армії.
За проект закону, який вніс
на голосування народний депутат
Юрій Шухевич, проголосували 236
народних депутатів.
Раніше учасниками бойових дій визнавали воїнів УПА, які
брали участь у бойових діях проти
німецько-фашистських загарбників на території окупованої України

у 1941−1944 роках, не вчинили злочинів проти людяності та були реабілітовані.
Тепер до цього переліку додали
людей, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у
складі: УПА, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця
«Поліська Січ», Української народної революційної армії (УНРА),
Організації народної оборони
«Карпатська Січ», Української військової організації (УВО), збройних підрозділів Організації українських націоналістів, і, відповідно
до закону «Про правовий статус та
вшанування пам’яті борців за неза-

лежність України у XX столітті»,
визнані борцями за незалежність
України у XX столітті.
За даними Всеукраїнського
братства ОУН-УПА, станом на травень 2018 року чисельність учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті з числа збройних

підрозділів ОУН і УПА становила
1201 особу.
У законі зазначається, що на
основі цих даних розраховуватимуть бюджетні пільги, передбачені
для учасників бойових дій.
n
Анатолій КОВАЛЕНКО
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ЗАТРИМАННЯ

ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

РАБСЬКОЮ ПРАЦЕЮ

У РАМКАХ ПРОЕКТУ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ
ДОПОМОГИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ
ЗАГІН ОТРИМАВ ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ УРЯДУ
НОРВЕГІЇ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ЯДЕРНИХ
МАТЕРІАЛІВ І РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН. ЦЕЙ
ПРОЕКТ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО НИЗКИ
УГОД ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УРЯДАМИ ОБОХ
КРАЇН. ЗАГАЛОМ ПРИКОРДОННИКИ ОТРИМАЛИ
ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ, ЗОКРЕМА ДОЗИМЕТРИ,
СПЕКТРОМЕТРИ, ЗАХИСНІ КОСТЮМИ, ПРОТИГАЗИ,
НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ ПОНАД 6,5 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ.

Норвезьке обладнання
для ядерної безпеки

У

заході взяли участь представники посольства та
міжнародних організацій
Норвегії, а також прикордонного відомства України.
– Ці засоби дають змогу виявляти спеціальні ядерні матеріали,
радіоактивні речовини промислові, медичні та інші матеріали,
що можуть бути джерелами іонізуючого випромінювання. Прилади

сигналізують про джерела гамма-,
нейтронного та гамма-нейтронного
випромінювання та альфа-, бетазабруднення, а також роблять спектральний аналіз джерела та ідентифікують його, – зазначив начальник
відділення РХБ захисту та екологічної безпеки Житомирського загону
підполковник Сергій Козубенко.
Отримане устаткування доз
волить охоронцям кордону в

КАДРИ

Урочиста мить

В

обов’язковому порядку перевіряти
наявність заборонених для переміщення через кордон матеріалів при
в’їзді та виїзді з України осіб, вантажів та транспортних засобів. Також
воно слугуватиме частиною екіпіровки прикордонників під час перебування на забрудненій території,
яка постраждала внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС.
n
Юрій ШАХРАЙЧУК

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

У ГОЛОВНОМУ ЦЕНТРІ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ
МОМОТА ВІДБУЛАСЯ ЧЕРГОВА ЦЕРЕМОНІЯ
СКЛАДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПРИСЯГИ. МАЙЖЕ
600 ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ
СЛУЖБИ ТА 22 УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ «НОВЕ
ОБЛИЧЧЯ КОРДОНУ» ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ.

арто зазначити, що до
складання присяги, під
керівництвом досвідчених офіцерів Головного центру, усі
військовослужбовці пройшли курс
загальновійськової підготовки, у
ході якого отримали теоретичні
знання і практичні навички.
Урочистості розпочалися на
стройовому плацу навчального
закладу із внесення Бойового Прапора. З гордістю та неприхованим
хвилюванням, військовослужбовці
строкової служби та прикордонники нової формації, які прийшли
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на службу за результатами вступної
кампанії, один за одним присягали
на вірність народу України.
Під час заходу кращим військовослужбовцям відомства вручили
державні та відомчі нагороди, а священнослужителі благословили юнаків та дівчат на військову справу.
Урочистим маршем персоналу Головного центра та молодого
поповнення Державної прикордонної служби України завершилася
церемонія складання Військової
присяги.
n
Антон МАТВІЄНКО

Конструктивний
діалог
ПЕРЕБУВАЮЧИ З РОБОЧОЮ ПОЇЗДКОЮ В РУМУНІЇ,
ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
ПЕТРО ЦИГИКАЛ ДОЛУЧИВСЯ ДО МІЖНАРОДНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ, НА ЯКІЙ РОЗГЛЯДАЛОСЯ ПИТАННЯ
ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ НА КОРДОНІ.

У

діалозі, окрім представників Румунії та України,
участь взяли правоохоронці з Сербії, Молдови,
Угорщини та Болгарії. На ній також
були присутні Генеральний директор Антикорупційного Генерального Управління МВС Румунії Олександр Каталін Іоніта та виконуючий
обов’язки Генерального інспектора
Генерального інспекторату Прикордонної поліції Румунії Адріан
Попеску, з якими керівник українського прикордонного відомства
Петро Цигикал напередодні провів
зустрічі та підписав низку документів, в тому числі щодо співробітництва у сфері запобігання і протидії
корупції та розвитку співпраці на
кордоні у 2019 році.
Під час конференції окрім
організаторів виступили представники країн-учасниць. Вони окреслили кроки запобігання корупції в
Південно-Східній Європі. Зокрема,
директор Департаменту внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Держприкордонслужби України
Ігор Крижанівський зазначив, що

у відомстві чітко витримується
принципова позиція в боротьбі з
корупцією серед персоналу. Крім
того, спрямовано зусилля на захист
життя і здоров’я особового складу,
недопущення перешкоджання у
виконанні обов’язків та втягування
персоналу у злочинну діяльність.
Перебуваючи в Румунії, Голова
Держприкордонслужби   Петро
Цигикал також зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом
України в Румунії Олександром
Баньковим. Високопосадовці обговорили питання розвитку прикордонної інфраструктури і пунктів
пропуску, впровадження спільних
контрольних процедур на державному кордоні, що може прискорити питання відкриття додаткових пунктів пропуску і запровадження нових видів сполучення.
Під час зустрічі також наголошувалося на необхідності спільного
винесення питання щодо розширення мережі пунктів пропуску на
розгляд Уряду.
n
Людмила ТКАЧЕНКО

Операцію з виявлення нелегальної
сигаретної фабрики провела наприкінці листопада спільна міжнародна
група у складі представників ДПСУ,
Прикордонної служби Польщі, МВС
Молдови та Європолу у промисловій
зоні, розташованій у Великопольському воєводстві Республіки Польща.
Заходи проводили під процесуальним
керівництвом прокуратури спільно
зі Слідчим управлінням Національної
поліції Одещини. На викритому підприємстві працювали дев’ятеро наших
співвітчизників та п’ятеро молдован.
Під час обшуку там виявлено 13 тонн
тютюну та понад тисячу ящиків сигарет,
які були запаковані під відомі бренди. Сума оцінки продукції становить
понад два мільйони євро. За словами
затриманого персоналу, організатори
незаконної оборудки обіцяли легальне працевлаштування. Проте після
прибуття на територію Польщі в них
забрали особисті речі, заборонили
телефонувати близьким та повідомляти своє місцезнаходження. Згодом їх
доправили на територію фабрики, де
тримали в окремому приміщенні понад
місяць. Окрім цього, за працівниками
було встановлено відеоспостереження
та визначено дві особи, які цілодобово
перебували на території нелегальної
фабрики. Люди працювали у дві зміни
по сім осіб. За одну зміну виготовляли
понад 100 ящиків сигарет.
Олександр ЯКОВЕНКО

«СІРЕ» ХУТРО
Спільна міжвідомча група у складі
оперативних співробітників Східного
регіонального управління Держприкордонслужби України із залученням
спецпідрозділу «ДОЗОР», разом зі
співробітниками фіскальної служби,
під процесуальним керівництвом
прокуратури, провела низку санкціо
нованих обшуків. Підставою стали дані,
які свідчили про організацію контрабандного каналу надходжень в Україну
за так званою «сірою схемою» шляхом
міжнародних поштових пересилань та
подальшу реалізацію в Україні одягу з
натурального хутра, який доправляли
з Китаю. За місцями проживання членів злочинної групи та у харківському
ТРЦ «Барабашово», де розповсюджували вказану продукцію, було вилучено
понад 300 одиниць хутряних виробів
на загальну суму понад 2,2 мільйона
гривень, готівку в еквіваленті понад
100 тис. гривень, банківські картки,
документацію.
Оксана ІВАНЕЦЬ

«АВІАКОНСТРУКТОР»
У пункті пропуску «Шегині», що
на кордоні з Польщею, під час огляду
легкового автомобіля Volkswagen
прикордонники Мостиського загону
спільно з працівниками ДФС виявили
незадекларовані предмети. Серед особистих речей поляк віз смугою руху
«зелений коридор» товари подвійного
призначення, які використовуються як
комплектуючі до літаків. Автомобіль
разом з вантажем було передано компетентним правоохоронним органам.
Іван ГАЛКІН
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ВЛАСНА ЗЕМЛЯ
ОСТАННІМ ЧАСОМ ВСЕ
ЧАСТІШЕ СУСІДНІ КРАЇНИ
НАТЯКАЮТЬ НА «БАЖАННЯ
НАСЕЛЕННЯ» СТВОРИТИ
АВТОНОМІЇ НА УКРАЇНСЬКИХ
ПРИКОРДОННИХ ТЕРЕНАХ. А
СХІДНИЙ СУСІД ПЕРЕЙШОВ
УСІ МЕЖІ І КОРДОНИ,
АНЕКСУВАВШИ КРИМСЬКИЙ
ПІВОСТРІВ, ОКУПУВАВШИ
ЧАСТИНУ НАШОЇ ТЕРИТОРІЇ,
А НИНІ ЩЕ Й ЗАЗІХАЮЧИ НА
АКВАТОРІЮ АЗОВСЬКОГО
МОРЯ. І САМЕ В ТАКИЙ
КРИЗОВИЙ МОМЕНТ,
КОЛИ СЛІД ГУРТУВАТИСЯ
ДОВКОЛА ІДЕЇ ДЕРЖАВНОСТІ,
ВИЗНАЧАЮЧИ СЕБЕ ЯК
ГРОМАДЯН, НЕЗАЛЕЖНО
ВІД НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПРИНАЛЕЖНОСТІ,
ПРЕДСТАВНИКИ
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН З
ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ
ПРАГНУТЬ ПОЗНАЧИТИ СВОЮ
ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО РУМУНІВ,
УГОРЦІВ, ПОЛЯКІВ ТОЩО.
СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЕННЯ,
ЩО ТАКА «НАЦІОНАЛЬНА
ІДЕНТИФІКАЦІЯ» СТАЄ
ПРОЯВОМ ЗОВНІШНЬОГО
ВПЛИВУ, ВПРАВНОГО
МАНІПУЛЮВАННЯ
НАРОДНИМИ МАСАМИ.

РОЗДІЛЯЙ І ВЛАДАРЮЙ
Сепаратизм – це прагнення до відокремлення, що виявляється, як правило, у національних меншин в багатонаціональних державах і
спрямоване на створення самостійних держав або
національно-державних автономій.
На відміну від України, сепаратизм в інших
країнах ґрунтується на істотних етнічних відмінностях груп, що сповідують сепаратизм та
боротьбу за власні незалежні територіальні
утворення, а не маріонеткові псевдокраїни чи
приєднання до інших держав. Так, наприклад,
курди в Туреччині або баски в Іспанії є самостійними етнічними групами з власною культурою,
які виступають не за приєднання до іншої держави, а за створення власних держав. Водночас
сепаратизм на сході України – це псевдосепаратизм, мешканці українського сходу та півдня
переважно є українцями, які зазнали русифікації, і жодним чином не можуть претендувати на
етнічну самостійність. Так, наприклад, культурологам невідомо про такі притаманні етносу риси,
як національні пісні Донбасу, донбаська мова чи
культурні традиції.
Натомість так званий «сепаратизм Закарпаття», про який зараз багато сперечаються на тлі
обговорення «Закону про освіту», ближчий до традиційного сепаратизму. Закарпатські області не
так давно у складі України, значна частина населення є носіями національності сусідніх держав:

У полоні розбрат
угорці, румуни, поляки, молдовани. Про українську ідентичність тут навіть не йдеться, у більшості
вони розмовляють іншою мовою, мають інші
традиції, належать до інших релігійних конфесій
(зокрема католики), ментально старше покоління
ідентифікує себе з територіями колишньої АвстроУгорської імперії. Сусідні держави підтримують ці
настрої і навіть дозволяють собі висловлюватися
за створення автономії на цих територіях. Нагадаємо, що у березні віце-прем’єр Угорщини Жолт
Шем’єн заявив, що етнічні угорці за кордоном
мають право на автономію та угорське громадянство. Українське МЗС тоді висловило сподівання,
що це не офіційна позиція країни.
Водночас Будапешт підтвердив свої погрози
щодо блокування ініціатив України в НАТО.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив,
що позитивне рішення Венеціанської комісії
щодо українського «Закону про освіту» не скасує
претензій Будапешта до Києва.
Крім того, у своїй заяві Жолт Шем’єн підкреслив, що на Закарпатті саме угорський уряд підтримує всю інституційну систему. «Це стосується
матеріальної допомоги лікарям, вчителям, забезпечення безкоштовного харчування для дітей
молодшого віку, доставки вакцин» – сказав віцепрем’єр Угорщини. Слід замислитися, може українській владі потрібно краще дбати про своїх громадян, аби цим не займалися сусіди і не дорікали
нам у слушний момент? Не таємниця, що відда-

лені прикордонні регіони – найменш забезпечені,
тут панує бідність і безробіття, що спричиняє зростання злочинності, зокрема поширення контра
банди. Більшість місцевих мешканців живуть за
рахунок торгівлі, завдяки малому прикордонному
руху, а отже пов’язують своє життя із закордонням.
На початку осені відбувся черговий інцидент,
пов’язаний з Угорщиною: у мережі з’явилося відео,
на якому зафіксовано момент видачі громадянам
України у консульстві Угорщини в Береговому
угорських паспортів. В ході вручення з вуст консула звучали заклики не повідомляти про одержання документів українській владі.
Відповідь МЗС України була однозначна:
Послу Угорщини в Україні Ерно Кешкеню було
вручено ноту з інформацією про те, що, відповідно
до статті 23 Віденської конвенції про консульські
зносини 1963 року, у зв’язку з діяльністю, несумісною зі статусом консульської посадової особи,
консул Консульства Угорщини в місті Берегове має
залишити територію України протягом наступних
72 годин.
Попри пояснення угорської сторони, що
їхній представник діяв в рамках угорського
законодавства, позиція МЗС України залишилася незмінною, відповідно до міжнародних
протоколів, консул у Берегово не мав права
порушувати українські закони і видавати закарпатцям другий паспорт, а тим більше закликати
до приховання цієї інформації.
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ту
ЗА ВСЕУКРАЇНСЬКИМ
ПЕРЕПИСОМ 2001 РОКУ
В УКРАЇНІ, ОКРІМ
77,8% УКРАЇНЦІВ, Є
ПРЕДСТАВНИКИ ЩЕ
15 ЕТНІЧНИХ
СПІЛЬНОТ.
ЦЕ РОСІЯНИ – 17,3%,
БІЛОРУСИ – 0,6%,
МОЛДАВАНИ – 0,5%,
БОЛГАРИ – 0,4%,
УГОРЦІ – 0,3%,
РУМУНИ – 0,3%,
ПОЛЯКИ – 0,3%.

У ФОКУСІ

Між іншим, офіційний Будапешт не
вперше висловлюється про автономію закордонних угорців і не лише щодо України, але й
Румунії та Словаччини. Угорські націоналісти
взагалі вважають, що усі території, населені
нині угорцями, мають бути об’єднані в рамках однієї держави. Можливо, тому вони охоче
видають паспорти угорцям в інших державах. Однак, на думку експертів, сприймати ці
тези щодо угорських меншин в інших країнах як інструмент дестабілізації цих країн та
можливих територіальних зазіхань не варто.
Угорщина просто не здатна запроваджувати
агресивну політику за російським зразком.
Членство у ЄС та НАТО, а також слабка економіка країни не дозволять їй посягати на територіальну цілісність сусідів.
Нині внаслідок російської агресії на сході
країни та анексії Криму Україна особливо чутлива до питань автономії та прав етнічних
меншин. Між іншим, російський вплив вбачають не лише в українському сепаратизмі, але
і в Європі.
***
Однією з причин спалахів сепаратизму у
світі є суттєвий недолік світового законодавства, яке однією статтею передбачає непорушність кордонів кожної країни, а іншою – право
нації на самовизначення. На тлі цієї суперечності чимало регіональних політичних сил у
Європі вимагають відокремлення проблемних
національних регіонів. Однак великі держави
мають успішний досвід боротьби з сепаратистськими настроями і Україні слід придивитися до цих кроків, аби не втратити ще більше
територій.
КЛАПТИКИ МАПИ
Західна Європа має великий і почасти
успішний досвід боротьби із сепаратизмом.
Головний принцип протидії цьому явищу –
створення умов для ефективного управління
дезінтеграційними процесами. Іншими словами – потрібно подбати, аби сама ідея ві
докремлення втратила популярність серед
населення проблемного регіону.
Сполучене Королівство Великої Британії
та Північної Ірландії довгі роки страждало
від агресивного північноірландського сепаратизму. Уряд Британії спочатку застосовував
силові методи проти Ірландської республіканської армії (ІРА): збільшував військову присутність у регіоні, удосконалював поліцейську
службу та закони для боротьби з тероризмом.
Однак лише шляхом переговорів, у яких могли
брати участь сторони, що відмовляться від
насильства, вдалося досягти згоди і 1998 року
підписати Белфастську угоду щодо створення
органів влади та управління, до складу яких

увійшли британці та ірландці. Угоду схвалено
на референдумі більшістю північних ірландців. Однак лише 2005 року ІРА припинила
свою діяльність і протягом двох років британська армія виводила війська з цього регіону,
так завершилась операція з підтримання миру
«Знамення», що тривала 40 років.
Високий рівень національної свідомості
шотландців також не давав спокою Британії.
Крім того, Шотландія – найбільш розвинений
регіон Великобританії, завдяки нафтовим та
газовим родовищам у Північному морі. 307
років вони були разом, і от восени 2014 року
Шотландія нарешті сказала «ні» відокремленню від Сполученого Королівства й проголошенню незалежності. Понад 55% шотландців проголосували на національному референдумі проти цього.
Шотландія залишилася у складі Сполученого Королівства не лише через стабільність і
силу Великобританії на міжнародній арені. Британський прем’єр-міністр Девід Камерон обіцяв
більше повноважень парламенту Шотландії і
після референдуму підтвердив наміри уряду.
Таким чином, передача частини владних
повноважень від центральної влади до регіональних органів управління є головним способом врегулювання проблем, пов’язаних із
сепаратизмом і територіальною цілісністю
багатонаціональних держав. Однак таке вирішення питання тривало не довго. Нині у Шотландії готуються до нового референдуму про
незалежність через Brexit. Лідер Шотландської
національної партії Нікола Стерджен заявила,
що питання будуть обговорювати після завершення процедури виходу Сполученого Королівства з ЄС.
Сепаратистські настрої існують і в Іспанії –
у Каталонії та Країні Басків. Зокрема, баскська
терористична організація ЕТА лише нещодавно припинила свою діяльність. Це стало
можливим завдяки ефективності іспанських
спецслужб, міжнародному тиску на лідерів
національного руху, а також змінам у ставленні населення до членів баскського спротиву – спочатку їх сприймали як національних
героїв, а потім – як бандитів.
Натомість Каталонія пішла іншим шляхом.
Попри те що питання автономії може вирішуватися лише на загальнонаціональному референдумі, Каталонія провела регіональне голосування. За відділення від Іспанії висловилися
90% учасників референдуму. Голова уряду
Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що жителі
автономії домоглися права на суверенітет. Він
закликав Євросоюз не ігнорувати порушення
прав людини з боку іспанської поліції і висловив готовність до діалогу з Мадридом.
Слід зазначити, що Каталонія на сході країни дійсно володіє широкою автономією, має
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свій місцевий парламент і уряд. Каталонська
мова визнана другою державною, а місцевих
мешканців вирізняє сильна каталонська ідентичність. Каталонія – найбільш економічно
розвинений регіон Іспанії, яка переживає
велику економічну кризу. Тож каталонці не
бажають нести на собі тягар населення всієї
країни. Поки що Мадрид не визнав результати
референдуму, і все закінчилося сутичками з
поліцією.
Інформаційна сфера – найбільш впливова
у протидії сепаратистським рухам. Це добре
відчули на собі країни Прибалтики, де чимало
російськомовного населення – саме на нього
орієнтована дестабілізуюча дія РФ, що активно
використовує тут елементи «гібридної війни».
Російська меншина дуже піддається російській
пропаганді, тож Латвія і Естонія запровадили
такий стримуючий фактор як статус негромадянина. У Латвії негромадяни позбавлені
виборчих прав, а в Естонії – можуть голосувати
тільки на місцевих виборах. Це обмежує проникнення до органів влади сепаратистських
політичних сил. Особливу увагу Прибалтійські
країни приділяють зменшенню інформаційного впливу на російськомовне населення.
Існує низка заходів протидії: тимчасова заборона трансляції російськомовних каналів, у
разі подачі неправдивої інформації чи відвертої пропаганди; штрафні санкції; депортація
російських знімальних груп; створення російськомовних каналів для доведення населенню
об’єктивної інформації.
У підсумку зауважимо, що прикордонні
території, населені національними меншинами, завжди потребують прискіпливої
уваги з боку держави. Тут постійно потрібно
слідкувати за суспільними настроями. Досвід
Європи демонструє, що вдала регіональна
політика на державному та місцевому рівні
здатна знівелювати навіть агресивні сепаратистські настрої. Однак на відміну від європейських країн, де сепаратистські рухи виникають переважно в економічно стабільних
регіонах, в Україні прикордоння, де живуть
представники різних етнічних груп, – найбідніша частина країни. Тож вклавши ресурси
в економічний розвиток регіону, створюючи
робочі місця, залучивши інвестиції, сприяючи культурним ініціативам, держава може
продемонструвати людям, що дбає про всіх
своїх громадян, незалежно від національності та місця проживання. Населення, про
яке дбає його держава, не піддаватиметься на
провокації з боку сусідньої країни. Турбота
про своїх громадян – це підтвердження зрілості державної влади та інструмент захисту
цілісності країни.
n
Лариса СОВА
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СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ
В АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
ВІДБУЛАСЬ 10-А КОНФЕРЕНЦІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕТЕРАНІВПРИКОРДОННИКІВ. У ЗАХОДІ
ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ДЕЛЕГАТИ,
ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЛИ 21
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
З 19 ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ,
А ТАКОЖ КЕРІВНИЦТВО
ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ
СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ
ВІДОМСТВА. КРІМ ТОГО, У
РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ
ДО ЗАСІДАННЯ ДОЛУЧИЛИСЬ
РЕГІОНАЛЬНІ УПРАВЛІННЯ
ТА ОРГАНИ ОХОРОНИ
ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ.

Допомагати та захищати
На початку роботи всі учасники вшанували пам’ять загиблих та померлих побратимів хвилиною мовчання. Потім Голова
комітету Організації генерал-лейтенант
у відставці Анатолій Макаров оголосив
порядок роботи конференції, регламент
та окреслив проблеми, які розглядатимуть
делегати заходу.
Після затвердження організаційних
питань відповідні посадові особи надали
присутнім роз’яснювальну інформацію
щодо медичного забезпечення військово
службовців та ветеранів відомства, пояснили болючі юридичні питання, порядок
забезпечення житлом персоналу загалом
та ветеранів зокрема. Особливу увагу та
жваву дискусію викликало обговорення
комплексу проблем щодо справедливого
нарахування пенсій колишнім військовослужбовцям та ролі у цьому процесі Адміністрації Держприкордонслужби.
Після цього перед ветеранами-при
кордонниками виступив перший заступ-

ник Голови Державної прикордонної
служби України генерал-лейтенант Василь
Серватюк, який поінформував делегатів
про головні досягнення відомства, окреслив завдання, які нині, в умовах воєнного
стану, виконує відомство. Він подякував
ветеранам-прикордонникам за ефективну співпрацю у питаннях національнопатріотичного
виховання
особового
складу.
Далі делегати заслухали доповідь
Голови комітету Організації ветеранівприкордонників генерал-лейтенанта у відставці Анатолія Макарова. Анатолій Андрійович у своїй промові відзвітував про
обсяг роботи, який зробила ветеранська
організація у поточному періоді, окреслив
здобутки та проблемні питання, визначив основні напрями роботи у 2019 році.
Присутні, обговоривши основні напрями
власної роботи, взяли до відома Звіт комітету Всеукраїнської організації ветеранівприкордонників. Також у своєму рішенні

делегати визнали задовільною діяльність
організації щодо реалізації покладених на
неї повноважень та здійснення статутних
завдань.
Потім у режимі відеоконференції про
свою роботу відзвітували керівники організацій ветеранів-прикордонників у регіонах.
Робота на місцях була визнана задовільною.
Окремим питанням були визначені
основні завдання, які вирішуватимуть
прикордонні ветеранські організації у
2019 році. Зокрема, захист соціальних, економічних, вікових прав та інтересів членів
організації; залучення до лав ветеранської
організації прикордонників, що звільняються зі служби, в тому числі учасників
операції Об’єднаних сил; проведення другого етапу Програми дій з національного
військово-патріотичного виховання військовослужбовців та молоді, присвяченого
п’ятій річниці бойових дій тактичних угруповань «Кордон» та «Північ» Держприкордонслужби.

Делегати конференції утворили нові
відокремлені
підрозділи:
Луганську
організації
ветеранів-прикордонників
та Тетіївську організацію ветеранівприкордонників. Наприкінці засідання
присутні розглянули низку інших організаційних питань. Зокрема, одноголосно
вирішили запросити в Адміністрацію
нещодавно призначеного Міністра у справах ветеранів Ірину Фриз. До цього часу
актив ветеранської організації, з урахуванням актуальних пропозицій, має підготувати консолідовану позицію та перелік
найбільш складних ветеранських проблем,
які необхідно вирішувати першочергово
на рівні новострвореного міністерства.
По завершенні конференції ветераниприкордонники та керівництво Адмі
ністрації Державної прикордонної служби
України поклали квіти до пам’ятника «Захисникам кордонів Вітчизни усіх поколінь». n
Андрій КУЧЕРОВ
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НАРОДНИЙ КАЛЕНДАР
ХТО ТАКИЙ СВЯТИЙ МИКОЛАЙ?
Православна Церква відзначає день пам’яті
Миколая Чудотворця 19 грудня і 22 травня. Святий Миколай народився близько 270 року н. е. в
м. Патарі (нині Туреччина) від благородних
батьків – Феофана і Нони. Після свого народження, ще в купелі хрещення, він три години
простояв на ногах без підтримки, вшановуючи цим Пресвяту Трійцю. Своє неабияке
постування він проявив у тому, що в середу і
п’ятницю споживав материнське молоко тільки
один раз на день. Вихований у страху Божому,
він уникав мирських веселощів, любив бувати
в храмі Божому, а зрештою відмовився від мирського життя.
В той час єпископом у Патарі був дядько
святого Миколая, також на ім’я Миколай. Кілька
років прожив юний Миколай із дядьком, який
навчав його церковного служіння. Спершу був
читцем у храмі, потім дияконом і, врешті, був
посвячений у пресвітери. Коли померли його
батьки, він вирішив усім своїм багатством
послужити убогим і нужденним.
ЙОГО ЧЕСНОТ НЕ ПЕРЕЛІЧИТИ
Відтоді святий Миколай допомагав усім, хто
потребував його підтримки. Своїми молитвами
він утихомирює бурю на морі, рятує хворих і
творить добрі справи. За такий великий і ревний труд він одержав сан архієпископа. Проте
не пишався тим, що посів велике становище
в Церкві Христовій. Навпаки, носив простий
одяг, їв один раз у день, не прагнув до розкоші,
пив лише воду і молився, не досипаючи ночей.
Усіх його чеснот не перелічити й не переказати,
бо їх безліч. Двері його серця відчинені для всіх,
хто може з вірою просити його допомоги, а він
нікому не відмовляє в пораді й дарує втіху.
Є дуже багато легенд, повір’їв, оповідань
про Його чудеса. Це і відома для нас оповідь про
врятування трьох сестер, що вже зважилися на
блудне життя. Це і допомога святителя Миколая на морі у втихомиренні бурі та воскрешенні
мертвого юнака.
У В’ЯЗНИЦІ
Коли почалися страшні гоніння на християн за часів імператора Діоклетіана, святитель Миколай і більшість його вірян потрапили
до в’язниці. Багато з них завершили свій шлях
як мученики. Проте самого архієпископа не
стратили, вважаючи, що бачити смерть своїх
учнів – буде для нього найбільшою мукою. 311
року святого випустили із в’язниці, а потім
знову посадили. І вже після видачі Міланського
едикту 323 року його остаточно звільнили.
СИМВОЛ ВІРИ І
СЛУЖІННЯ ЛЮДЯМ
У 325 році святитель брав участь у Першому
Вселенському Соборі у Нікеї, де було прийнято
Символ Віри, котрий щодня і донині вірні промовляють на богослужінні.
Багато чудес учинив святий Миколай за
роки свого служіння. Він визволяв із темниці
несправедливо засуджених, мирив ворогів,
рятував тих, хто потрапив у скрутну ситуацію,
стримував від гріха й навертав на істинний
шлях. Одного разу, коли Миколай був у від’їзді,
через неврожай настав голод у місті Мира. Тоді
один купець мав везти зерно на продаж і мав
уже на ранок відпливти. Уночі з’явився йому в
сні священик і мовив: «Не пливи туди, де збирався, пливи у Миру. Ось тобі платня за хліб». І
простягнув купцеві три злитки золота. Прокинувшись, торговець побачив на своїй подушці
ці три злитки золота і звелів скерувати свій
корабель у Лікію. Прибувши, він віддав зерно
городянам і навіть відмовився від платні, сказавши, що вже заплачено священиком. Люди

УЧЕНІ СПРОБУВАЛИ ВІДТВОРИТИ ОБРАЗ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЗА ОСТАНКАМИ. ЗАМІСТЬ
ОГРЯДНОГО Й ВЕСЕЛОГО РОЖЕВОЩОКОГО ТА БЛАКИТНООКОГО ДІДУСЯ НА ДОСЛІДНИКІВ
ДИВИВСЯ МІЦНИЙ ШИРОКОЛИЦИЙ ЧОЛОВІК РОКІВ ШІСТДЕСЯТИ БЛИЗЬКО 168 САНТИМЕТРІВ
НА ЗРІСТ. ОЛИВКОВА ШКІРА, КОРОТКА СИВА БОРІДКА, ВИСОКЕ ЧОЛО, ВИСОКІ ВИЛИЦІ ТА МІЦНЕ
ПІДБОРІДДЯ, ТЕМНО-КАРІ ОЧІ, ЛИСИНА ТА ЗЛАМАНИЙ НІС. ТАКИМ ЗОБРАЖАЮТЬ ЧУДОТВОРЦЯ І
НА ІКОНАХ. «ЯКБИ ВИ ЗУСТРІЛИ ЙОГО НА ВУЛИЦІ, ПОДУМАЛИ Б, ЩО ПЕРЕД ВАМИ ТРЕНОВАНИЙ
СПОРТСМЕН» – КАЖУТЬ АНТРОПОЛОГИ.

День святого
Миколая Чудотворця
Сама істина речей явила нам святителя
Миколая правилом віри, образом лагідності,
вчителем стриманості. Своїм смиренням він
досяг висоти, убогістю – багатства. Віруючі
шанують його і звертаються до нього з молитвою. Скільки на нашій землі збудовано храмів,
присвячених святителю Миколаю! Скільки
людей носять його святе ім’я! Скільки сімей
мають у своїх домівках його святі ікони! Скільки
людей віддають себе в його руки! Скільки вірую
чих щоденно прочитують молитву святителю
Миколаю! Все це свідчення того, що святитель
Миколай завжди був з нашим народом, він
постійно серед нас і чудодійно допомагає нам
у житті і в справі нашого спасіння, він завжди
поспішає на допомогу тим, хто призиває святе
ім’я його. Він молить Бога за нас, щоб Господь
освятив нас Своєю істиною, щоб за його прикладом ми увійшли в радість Господа Свого.

попросили описати того священика і дуже зраділи, впізнавши у ньому свого архієпископа,
що саме був у від’їзді.
До глибокої старості дожив святий Миколай та до останнього служив людям і Церкві
Божій.
У грудні 343 року великий святитель
помер. Тіло його поховане в соборному храмі
міста Мира, а 1087 року нетлінні мощі перенесені в місто Бар у Південній Італії.
Минуло вже багато століть з тих часів,
коли жив на землі святий Миколай. Та попри
довгий час, що розділяє нас, він, як і раніше,
для всіх живий. Він чує усі прохання людські і,
за даною йому від Бога благодаттю, не тільки
задовольняє, але й випереджає їх.
НЕБЕСНИЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
Святитель Миколай – це один із небагатьох святих Церкви Христової, якого шанують не лише православні люди, але й усі християни і навіть нехристияни. Святий Миколай
відомий у світі під різними іменами: Міклаш,
Йолопукі, Сейнт Ніколаус, Фадер Крісмас, Пер
Ноель, Сінтер Клаас. В Україні єпископ Мірлікійський нам відомий як Миколай Чудотворець, за численні дива, здійснені за його
посередництвом.
Це великий показник, адже до порожнього
колодязя за водою ніхто не піде. Кожен із нас
хоча б раз у житті звертався за допомогою до
святого Миколая і отримував її. Про це свідчить
велика кількість храмів на його честь. Саме
ім’я – Миколай – одне з найпоширеніших серед
нашого народу, а це свідчить про бажання батьків саме святителя Миколая мати за небесного
покровителя своїх синів.

Одним із перших храмів, побудованих княгинею Ольгою у Києві, був саме Миколаївський
храм, зведений над могилою князя Аскольда,
якого у хрещенні назвали Миколаєм.
Древній Київ зберігає пам’ять про чудесне
спасіння святителем немовляти, яке потонуло
у Дніпрі. Великий чудотворець, почувши скорботні молитви батьків, що втратили дитину,
вночі вийняв хлопчика з води, оживив його і
поклав на хорах Святої Софії перед своїм чудо
творним образом. Тут і було знайдено вранці
врятоване немовля щасливими батьками.
В особі святителя Миколая ми маємо
заступника, який просить за нас перед престолом Божим, скорого помічника, лікаря і визволителя, який «всьому світові подає дорогоцінне
миро і невичерпне море чудес». Не випадково
свята Церква у співах висловлює захоплення і
здивування: «Якими похвалами, якими словами
або піснями звеличувати нам великого Святителя?». Слів не вистачить, щоб достойно вшанувати його і перелічити всі його чудодійства.
СПРАВИ ЛЮБОВІ Й МИЛОСЕРДЯ
Про святителя Миколая можна сказати словами святого апостола Павла: все можу коли
мене укріпляє Господь! Він жив не для себе, а
для людей, а, живучи для людей, жив для Господа, Який навчає всіх своїх послідовників:
«Так як ви вчинили це одному із цих братів
Моїх менших, то вчинили Мені» (Мф. 25,40).
Він завжди був з тими, хто плакав і сумував, з
хворими і бідними. Про це свідчать безліч зворушливих прикладів і життєвих оповідей. Вони
переконують нас у тому, що все життя святителя Миколая було сповнене ділами любові й
милосердя.

ЗАВЖДИ З НАРОДОМ
День святого Миколая – веселе народне
свято. У народних легендах і переказах святий
Миколай охороняє людей від стихійних лих,
найбільше – на воді і в повітрі. Всі рибалки у
своїх куренях мали образ святого Миколая.
Сьогодні образки святого Миколая Чудотворця
ми часто бачимо у кабінах водіїв автомобілів,
особливо тих, які здійснюють далекі рейси.
В Україні святого Миколая завжди вважали
покровителем і заступником дітей. Тож саме
малюки найбільше чекають на це свято. Адже
вони знають, що Святий принесе їм безліч
подарунків і покладе їх під подушку. З давніхдавен існує традиція написання дітьми листа з
побажаннями подарунків. Свято містить у собі
й виховну функцію, адже того, щоб отримати
ці подарунки, дитина впродовж року повинна
бути слухняною, старанною і працьовитою.
У ніч перед Миколаєм усі мають бути
щасливими. І ті, хто робить подарунки, і ті,
хто їх отримує. З давніх часів до Дня святого
Миколая пекли печиво, варили пиво, запрошували музик, скликали друзів. І, звичайно ж,
чекали найголовнішого нічного гостя – Миколая Чудотворця – запалювали свічки, читали
молитви...
Святитель Миколай – завжди з нами, він
чудодійно допомагає у житті та справі спасіння
кожній родині й кожній людині, яка прикликає
його святе ім’я. Він допомагає Церкві та суспільству, тому давайте разом з усім християнським
народом піднесемо подяку за всі його благодіяння українському народу і звернемося до
Нього зі словами: «Радуйся, всьому світові утіхо,
радуйся, Миколаю, великий Чудотворець!
n
Протоієрей Микола КРАВЧУК,
капелан ОКПП «КИЇВ»
Держприкордонслужби України
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МОЖЛИВОСТІ».

КОНКУРС

Кордон без корупції
очима дітей
Політика рівних
прав і можливостей

Д

ругий Український Жіночий Конгрес об’єднав 800 учасниць і учасників з України та інших держав на
десяти дискусійних платформах.
Під час Конгресу виступили Президент України Петро Порошенко, пані Президент Литви
Даля Грібаускайте, Прем`єр-міністр України
Володимир Гройсман, члени Уряду, парламентарі, посли, представники і представниці
НАТО, Європарламенту, США.
Учасники та учасниці Конгресу протягом
двох днів обговорили політичну й економічну участь жінок, ґендерний аспект безпеки інформаційного простору, рівні права і
можливості у сфері безпеки і оборони України, боротьбу зі стереотипами, ґендерне
бюджетування, партнерство.
Президент України на початку свого
виступу звернув увагу на те, що поняття
«women’s power» в Україні існує. Під час промови Петро Порошенко неодноразово згадував, що ґендерна рівність є однією з вимог
західних партнерів, і рух до Європи означає
рух до ґендерної рівності. Також Президент
України наголосив, що в обороні України
внесок жінок і чоловіків є рівноцінним.
– Вважаю, що багато часу на це просто не
звертали уваги, але, напевне, ще є частина
суспільства, яка досі хвора, і яка вважає, що
ґендерна рівність непотрібна, – зазначив під
час свого виступу Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман.
Президент Литовської Республіки Даля
Грібаускайте наголосила, що у випадку, коли
Засновник:
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служби України
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жінки мають силу та владу, коли вони взаємодіють із суспільством, – це надзвичайно
потужний резерв для розвитку, для захисту
і процвітання.
Перша віце-спікер Верховної Ради Ірина
Геращенко розпочала свою промову з того,
що сьогодні важливим є подолання стереотипів, дискримінації, сексизму в тих сферах,
які були дуже консервативними. Перш за все,
в силових структурах та армії.
Під час другого Українського Жіночого
Конгресу визначено пріоритетні напрямки
політики рівних прав і можливостей в Україні на 2019 рік, а також розроблено рекомендації для забезпечення реалізації ґендерної
політики, зокрема в секторі безпеки і оборони України.
Запропоновано забезпечити такі заходи
як усунення дискримінації при виборі
освіти та проходження відповідної підготовки жінками при отриманні військових
посад. Одним з важливих аспектів діяльності
названо моніторинг захисту прав і можливостей жінок та чоловіків в органах безпеки
і оборони, правоохоронній системі, в тому
числі жінок і чоловіків-ветеранів. В ході засідань наголосили на необхідності розробити
програму підтримки сімей військових, які
втратили на війні когось із родини. Також
прозвучала пропозиція включити ґендерний компонент до комунікаційних стратегій, пов’язаних із безпекою інформаційного
простору.
n
Ольга ДЕРКАЧ

Головний редактор
Микола ЗОРИК

Т

ворчий конкурс мав на меті підтримати системні дії державних органів щодо протидії корупції, тож до
участі у змаганні залучили персонал відомства, членів їхніх сімей та дітей
навчальних закладів прикордоння. Конкурс
покликаний сформувати позитивне сприйняття антикорупційної діяльності Держприкордонслужби, а також виховувати у дітей
доброчесність і відповідальність.
Організаторами заходу виступили Адміністрація Держприкордонслужби спільно
з Представництвом фонду Ганса Зайделя в
Україні, Республіці Молдова та Румунії, партнер змагання – ТОВ «Папірус Універсал».
Журі у складі посадовців Державної
прикордонної служби України, у тому
числі підрозділів запобігання та виявлення
корупції, представників громадських орга-
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нізацій та профспілки, розглянули понад
240 дитячих малюнків.
Урочисте нагородження заохочувальними відзнаками 12 лауреатів відбулось у
Києві та заплановано в регіональних управліннях, відповідно до місяця проживання
переможців. Також дітлахи отримали календар з малюнками всіх лауреатів та прикордонний берет.
Крім того, за активну участь у конкурсі
дитячих малюнків «Кордон без корупції
очима дітей» та його організацію в дитячих освітніх закладах, особистий внесок у
національно-патріотичне виховання молоді,
старанність та ініціативу відзначили 14 учителів навчальних закладів та керівників
художніх студій відомчими подяками.
n
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