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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Невидимі щупальця
гібридного фронту
МІСЯЦЬ ТОМУ МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ НОРВЕГІЇ, ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ НАЙБІЛЬШИХ З ЧАСІВ
«ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» НАВЧАНЬ НАТО TRIDENT JUNCTURE 2018, ЗРОБИЛО НЕЗВИЧНУ ОФІЦІЙНУ
ЗАЯВУ. ВОНА СТОСУВАЛАСЯ ІНЦИДЕНТІВ У РОБОТІ GPS В ХОДІ ВІЙСЬКОВИХ МАНЕВРІВ. У
ЗВЕРНЕННІ БУЛО ЧІТКО ЗАЗНАЧЕНО, ЩО ВИЯВЛЕНІ ТЕХНІЧНІ ПЕРЕШКОДИ БУЛИ «ЗГЕНЕРОВАНІ
РОСІЙСЬКИМИ СИЛАМИ НА КОЛЬСЬКОМУ ПІВОСТРОВІ».
КРІМ ТОГО, НАПЕРЕДОДНІ ОПРИЛЮДНЕННЯ ЦІЄЇ ЗАЯВИ ГЕНСЕК НАТО ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ,
КОМЕНТУЮЧИ СИТУАЦІЮ ЩОДО ТЕХНІЧНИХ ЗБОЇВ, ЗАЯВИВ, ЩО «МЕТОДИ АТАК У
КІБЕРПРОСТОРІ, ЕЛЕКТРОННІ МЕТОДИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЕДАЛІ ЧАСТІШЕ», А ТАКОЖ ЩО
ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНИЙ АЛЬЯНС «ПІДХОДИТЬ ДО ЦИХ ПИТАНЬ З УСІЄЮ СЕРЙОЗНІСТЮ».

СТОР. 4-5

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ
оформлено встановленим
порядком

1,495

277

осіб

млн осіб
затримано за
незаконне
перетинання
кордону,
зокрема
незаконних мігрантів

22

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

1,573
млн грн
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ПОДІЯ

ПОСИЛЕННЯ
КЕРІВНОЇ ЛАНКИ
Уряд прийняв рішення щодо
введення додатково посади
заступника Голови Державної
прикордонної служби України.
Це дозволить посилити керівну
ланку Держприкордонслужби
для забезпечення координації дій її органів і підрозділів у
районі проведення операції
Об’єднаних сил та дасть можливість оперативно ухвалювати
управлінські рішення з питань
реагування на зміни обстановки.
Тетяна ФІЛІПЕНКО

50 МЕТРІВ
ПЛЮС
Верховна Рада України
прийняла у першому читанні
проект закону № 6777 «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення інженерно-технічного
облаштування та утримання
державного кордону». Законопроектом передбачається
створення належних умов для
інженерно-технічного облаштування державного кордону
України із суміжними державами, насамперед з Російською
Федерацією. Для цього нормативно визначаються розміри
земельних ділянок, які надаються
органам ДПСУ для будівництва та
утримання інженерно-технічних
споруд, огорож, прикордонних
знаків, прикордонних просік,
комунікацій та інших об’єктів
прикордонної інфраструктури
з метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою
завдань з охорони та захисту
державного кордону.
При цьому пропонується
визначити розміри земельних
ділянок, які надаються органам
Служби, завширшки не менше
50 метрів. Законопроектом
передбачається внесення змін
до Земельного кодексу України,
Водного кодексу України та Закону України «Про державний
кордон України».
Андрій ДОРОШЕНКО

ЖОДНОЇ
ПОСТУПКИ
Кабінет Міністрів України
продовжив дію двох постанов від
30 грудня 2015 року щодо обмеження імпорту продукції з Росії.
Документи передбачають повну
заборону ввезення низки товарів
з РФ, а також продовження дії
митних ставок на деякі товари з
Росії, що до 2015 року ввозилися
без мита. Обмеження діятимуть
до 31 грудня 2019 року з можливістю подальшого продовження
в майбутньому.
Світлана ДЕЙЧУК

Духовна незалежність
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ПРАВОСЛАВНОГО
ОБ’ЄДНАВЧОГО СОБОРУ
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПРИВІТАВ
УКРАЇНЦІВ ЗІ СТВОРЕННЯМ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
УКРАЇНИ. ЇЇ ПРЕДСТОЯТЕЛЕМ,
ЯКИЙ ОТРИМАЄ ТОМОС
ПРО АВТОКЕФАЛІЮ ВІД
КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО
ПАТРІАРХАТУ, СТАВ
МИТРОПОЛИТ ЕПІФАНІЙ.
– Питання автокефалії – питання нашої
української національної безпеки, нашої
державності. Ми здобуваємо, нарешті, духовну незалежність, яку можна порівняти із
здобуттям незалежності політичної. Ми обрізаємо пута, які прив’язують нас до імперії.
Ми повертаємося на свою, визначену Богом,
дорогу і йдемо своїм шляхом, – наголосив
Президент.
Об’єднавчий Собор відбувся через тисячу
років після першого богослужіння в Софії
Київській. Глава Держави підкреслив, що за
«тисячу років не один раз підтверджено: щоб
утвердити державність, Україні слід позбутися ланцюгів, які поневолюють нас духовно. Які розділяють і роблять нас вільними чи
невільними виконавцями чужої волі».
Президент нагадав, що «століття тому, в
часи Української національно-визвольної
революції гетьман Павло Скоропадський і
Симон Петлюра започаткували шлях України
до автокефальної православної церкви».
– І багато подій, що засвідчували це
велике прагнення, теж проходили саме у цих
стінах Святої Софії, або на майдані біля цих
стін. Незалежна Україна вклоняється великим предкам і пам’ятає їхній заповіт. Робимо
останній крок на тисячолітньому шляху до
святої і великої мети, − сказав він.

Петро Порошенко нагадав, що Об’єднавчому
Собору передували тривалі зусилля як духовної,
так і світської влади та мільйонів українського
православного люду.
– Протягом кількох десятків років ми не просто молилися, а будували церковні структури,
які тепер стають основою незалежної і визнаної української церкви. Константинопольська
Матір-Церква реалізовує приналежну їй згідно з
канонами місію – ввести автокефальну помісну
православну церкву України як рівну серед рівних до родини помісних православних церков, –
підкреслив Президент під час Об’єднавчого
Собору.
Глава Держави представив новообраного
предстоятеля Православної Церкви України
Митрополита Київського та всієї України Епіфанія та повідомив, що на початку січня 2019 року
в Стамбулі він отримає Томос від Вселенського
Патріарха Варфоломія.
Петро Порошенко зауважив, що створена
Церква потребує певного часу на становлення,
мирне розширення і зміцнення.
– Митрополит Епіфаній є представником
молодого покоління єпископів, його висунула
УПЦ Київського Патріархату і підтримали представники інших церков. Проте тепер вже немає
того розподілу, бо твориться і створена об’єднана
церква. В єдності сила нашого народу, Боже, нам

єдність подай! Є в нас така молитва, яка дуже
доречна до сьогоднішньої події, і яку ми щиро
возносимо. Єдність – це те, що забезпечить нам
перемогу. Ми за цей рік ще більше переконалися,
що Помісна Церква – запорука незалежності.
Державна мова – запорука єдності. А сильна
армія – запорука миру. Ми точно переможемо, –
наголосив Президент.
У свою чергу, новообраний Предстоятель
Православної Церкви України Митрополит Київський і всієї України Епіфаній також звернувся
до вірян, які очікували на Софійській площі
рішення Об’єднавчого Собору.
– Сьогодні справді історична подія. Ми зуміли
об’єднати три гілки українського православ’я у
єдину помісну православну церкву. Пам’ятаючи
слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа,
щоб усі були єдині, – сказав очільник нової
церкви. – Ми змогли спільно з вами побороти
різні спокуси, подолати незгоди та об’єднатися в
єдину церкву, – додав митрополит Епіфаній.
Він подякував усім присутнім на Софіївський площі за спільну молитву і підтримку
процесу створення єдиної православної церкви
в Україні. – Ви стали учасниками цієї історичної
події. Ви тут молилися, а ми там по-особливому
відчували цю молитовну підтримку, – сказав
предстоятель ПЦУ.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

НА КОНТРОЛІ

ЗУПИНИЛИ
ПОСТРІЛАМИ

МІНІСТР ВНУТРІШНІХ
СПРАВ АРСЕН
АВАКОВ ТА ГОЛОВА
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
ПЕТРО ЦИГИКАЛ
ПЕРЕВІРИЛИ ГОТОВНІСТЬ
ПРИКОРДОННИКІВ ЗІ
СКЛАДУ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ.

«Ми готові до викликів»
– Ми знаходимося в ситуації воєнного стану. Для нас дуже
важливо бути готовими до будьяких агресивних дій з боку противника. Якщо ворог здійснить
наземну агресію по відношенню
до України, воєнний стан буде
продовжено, ми будемо мобілізувати всі сили. Для України це
буде дуже складний виклик, але
для путінської Росії це буде катастрофа. Ми готові до таких викликів у повному обсязі, – підкреслив
Арсен Аваков.
Водночас Міністр внутрішніх
справ висловив сподівання, що
наземної агресії проти України з
боку Росії не відбудеться.
– У нас нестандартна, гібридна
ситуація. Ми мусимо розвивати
прикордонні підрозділи. Функція
пропуску наших громадян через

лінію розмежування не проста,
тут багато оперативної роботи і
додаткових завдань, – зазначив
Арсен Аваков.
Голова Держприкордонслужби
заявив, що прикордонне відомство рухається в напрямку розвитку та забезпечення підрозділів
для більш ефективної діяльності:
«Це і розвиток інтелектуального
кордону, і нарощення зусиль безпосередньо на лінії зіткнення».
Також Петро Цигикал додав,
що в бюджеті на наступний рік
для прикордонників передбачено додаткові 1 млрд 200 тис.
гривень: «Тож, ми будемо мотивувати наш особовий склад. Сьогодні в Донецько-Луганському
регіональному управлінні службу
проходять ті, хто прийшов сюди
добровільно. Багато офіцерів

пишуть рапорти, щоб продовжувати службу саме тут».
Відмітимо, що до складу
Донецько-Луганського регіонального управління входять Лисичанський, Краматорський, Донецький
прикордонні загони, які виконують
завдання зі стримування та відсічі
збройної агресії з боку російськоокупаційних військ вздовж смуги
безпеки протяжністю більш як
400 км по лінії розмежування, охороняють 88 км державного кордону
на узбережжі Азовського моря та
контролюють надводну обстановку
в акваторії Азова.
Усього з початку року прикордонники Донецько-Луганського
регіонального управління оформили через лінію розмежування
в КПВВ більше 13 мільйонів осіб
(для порівняння – всього в пунктах

пропуску через державний кордон України оформлено 78,5 мільйона осіб). З початку 2018 року під
час несення служби прикордонні
наряди виявили понад тисячу
чужих, підроблених та недійсних
документів, у 60 випадках вилучили зброю, вибухівку та боєприпаси, затримано більше 150 кг
наркотичних речовин, припинено
переміщення контрабандних товарів на понад 43 мільйони гривень.
Відзначаючи особливості бойового призначення, історії та заслуг,
прикордонних військових частин,
сформованих рік тому в районі
ведення бойових дій на сході країни, Арсен Аваков вручив відомчі
заохочувальні відзнаки особовому
складу.
n
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БУКВА ЗАКОНУ

Тиждень Феміди
У ПІДРОЗДІЛАХ
ПРИКОРДОННОГО
ВІДОМСТВА ПРОЙШЛИ
ПРОСВІТНИЦЬКІ
ЗАХОДИ В РАМКАХ
«ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ТИЖНЯ ПРАВА».
З ПЕРСОНАЛОМ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
ПРОВЕЛИ ЛЕКЦІЇ З
ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ І
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ЮРИСТІВ
ЦЕНТРІВ З НАДАННЯ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ,
ЮРИДИЧНИХ УСТАНОВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ.

3

У Харкові керівник сектору
правового забезпечення Східного
регіонального управління Олег
Данильченко разом із представником Головного територіального
управління юстиції у Харківській
області Меланією Хуторянською
провели круглий стіл для керівників структурних підрозділів управління на тему реалізації соціальних гарантій учасників бойових
дій та членів їхніх сімей. Зокрема,
присутнім роз’яснили процедуру
отримання безоплатної правової
допомоги, порядок безоплатного
отримання земельної ділянки,
повідомили про пільги на оплату
житлово-комунальних
послуг,
проїзд, новини в законодавстві
стосовно стягнення заборгованості
по аліментах тощо.
Аналогічні заходи пройшли
і в інших підрозділах. Зокрема,
група правового забезпечення
Донецького прикордонного загону
зустрілася з особовим складом,
що несе службу, безпосередньо на

лінії розмежування. Правникиприкордонники детально пояснили особливості перетину лінії
розмежування іноземцями і особами без громадянства, порядок виїзду дітей, правовий
режим воєнного стану, основні
нормативно-правові документи з
прикордонних питань тощо.
Також у підрозділах ДонецькоЛуганського регіонального управління побували представники
безоплатної правової допомоги та
відповіли на питання щодо соціального захисту військовослужбовців.
У пунктах пропуску через державний кордон України розміщено
інформаційні стенди, які інформують учасників міжнародного
руху про їхні права та свободи,
порядок звернення із заявами
про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового
захисту. Проведено роботу щодо
приведення до європейських стандартів відомчих місць тимчасового

На Буковині прикордонники підрозділу забезпечення внутрішньої та
власної безпеки Держприкордонслужби, спецпідрозділу «ДОЗОР» пострілами зупинили контрабандистів. У ході
патрулювання охоронці кордону Чернівецького загону виявили автомобіль
Volkswagen литовської реєстрації, який
їхав у напрямку кордону з Румунією.
Водій проігнорував законну вимогу
про зупинку, наражаючи на небезпеку
правоохоронців. Він не відреагував на
попереджувальні постріли вгору, тому
спецпризначенці застосували зброю
по колесах легковика. З автомобіля вискочили кілька молодиків, які вдалися
до втечі. Водія автомобіля, жителя
Сторожинецького району, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння,
прикордонники затримали. При
огляді автівки в багажному відділенні
охоронці рубежу знайшли чотири
ящики з двома тисячами пачок сигарет
та дві радіостанції. На місце події були
викликані співробітники Національної
поліції. На правопорушника складено
відповідні документи, продовжуються
пошуки його спільників.
Сергій БРОВКО

FIAT ІЗ DUTY FREE
На українсько-угорському кордоні
під час огляду автомобіля Fiat, який
прямував на виїзд з України через
пункт пропуску «Тиса», прикордонники
помітили деякі зміни у конструктивних
порожнинах іномарки. У результаті
спільної з митниками поглибленої
перевірки у легковику виявили 1050
пачок тютюнових виробів з контрольними марками Duty Free. Контрабандні
сигарети намагалися приховати у конструктивних особливостях передніх
фар, у панелі приладів, у ніші коробки
передач та у задньому бампері транс
портного засобу. Приховані від кон
тролю тютюнові вироби та автомобіль
Fiat вилучено.
Олена ТРАЧУК

ЗА «ЧЕРВОНОЮ
КАРТКОЮ»

затримання осіб. Низка заходів
пройшла і в Національній академії
у Хмельницькому. Зокрема, курсанти та викладачі взяли участь
у роботі науково-практичного
круглого столу щодо захисту прав
людини в Україні, проведено відкриту лекцію «Судовий захист прав
людини», дискусійну платформу
«Загальна декларація прав людини.
Сучасні загрози правам людини» та
брейн-ринги на знання загальної
частини кримінального права. n
Людмила ТКАЧЕНКО

Співробітники Держприкордонслужби у столичному аеропорту та
на кордоні з Молдовою викрили осіб,
яких розшукували правоохоронні
органи. Зокрема, громадянина Лівану
зупинили в «Борисполі», коли той
прилетів в Україну. Під час прикордонного контролю на нього спрацювала
база даних Інтерполу. З’ясувалося, що
іноземця розшукують правоохоронці
Німеччини для притягнення до відповідальності за злочини, пов’язані з
незаконним обігом наркотиків.
Іншого порушника, який прямував
у нашу державу, затримали прикордонники Сумського загону в пункті пропуску «Хутір Михайлівський». Прикордонники встановили, що громадянина
Молдови розшукують правоохоронні
органи його країни за діяння з підробкою валюти. Про ці факти поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві, а осіб
передано співробітникам Нацполіції.
Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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БЕЗПЕКОВИЙ СЕКТОР
МІСЯЦЬ ТОМУ МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ НОРВЕГІЇ, ПІСЛЯ
ЗАВЕРШЕННЯ НАЙБІЛЬШИХ З ЧАСІВ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ»
НАВЧАНЬ НАТО TRIDENT JUNCTURE 2018, ЗРОБИЛО
НЕЗВИЧНУ ОФІЦІЙНУ ЗАЯВУ. ВОНА СТОСУВАЛАСЯ
ІНЦИДЕНТІВ У РОБОТІ GPS В ХОДІ ВІЙСЬКОВИХ
МАНЕВРІВ. У ЗВЕРНЕННІ БУЛО ЧІТКО ЗАЗНАЧЕНО, ЩО
ВИЯВЛЕНІ ТЕХНІЧНІ ПЕРЕШКОДИ БУЛИ «ЗГЕНЕРОВАНІ
РОСІЙСЬКИМИ СИЛАМИ НА КОЛЬСЬКОМУ ПІВОСТРОВІ».
КРІМ ТОГО, НАПЕРЕДОДНІ ОПРИЛЮДНЕННЯ ЦІЄЇ
ЗАЯВИ ГЕНСЕК НАТО ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, КОМЕНТУЮЧИ
СИТУАЦІЮ ЩОДО ТЕХНІЧНИХ ЗБОЇВ, ЗАЯВИВ, ЩО
«МЕТОДИ АТАК У КІБЕРПРОСТОРІ, ЕЛЕКТРОННІ МЕТОДИ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЕДАЛІ ЧАСТІШЕ», А ТАКОЖ ЩО
ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНИЙ АЛЬЯНС «ПІДХОДИТЬ ДО ЦИХ
ПИТАНЬ З УСІЄЮ СЕРЙОЗНІСТЮ».
НЕ ЗАЛИШИЛАСЬ ОСТОРОНЬ І ОФІЦІЙНА ВЛАДА
ФІНЛЯНДІЇ, ЧИЇ ВІЙСЬКОВІ ТЕЖ ЗАЛУЧАЛИСЯ ДО
НАВЧАНЬ. ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР ЮХА СІПІЛЯ, РЕАГУЮЧИ
НА ІНЦИДЕНТИ, ЗАЯВИВ, ЩО В КРАЇНІ БУДЕ ПРОВЕДЕНО
РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО МОЖЛИВОГО ВТРУЧАННЯ РОСІЇ
В РОБОТУ СУПУТНИКОВИХ НАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ GPS У
ЛАПЛАНДІЇ. ЗА СЛОВАМИ ОЧІЛЬНИКА УРЯДУ ФІНЛЯНДІЇ,
«МЕТОЮ ВТРУЧАННЯ БУЛО ПРОДЕМОНСТРУВАТИ
ЗДАТНІСТЬ ДО ТАКИХ ДІЙ».

Невидимі щупал
гібридного фрон
РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКА РЕБ:
ПРІОРИТЕТИ ТА РОЗВИТОК
Ця заява не стала несподіванкою для тих, хто
не на словах знайомий з тактикою поведінки російських військових. Такий інцидент, за оцінками спеціалістів, обов’язково мав би статися у найближчій
перспективі. Це було лише питанням часу. Повзуча
російська гібридна агресія поступово запускає свої
невидимі щупальця в будь-яку шпарину системи
європейської національної безпеки, намагаючись,
дестабілізувати ситуацію в окремих державах.
У цьому контексті, в першу чергу, йдеться, про
застосування засобів радіоелектронної боротьби.
Країна-агресор, за офіційною інформацією, за
останні п’ять років значно переозброїла власні війська радіоелектронної боротьби увівши в дію за цей
період понад 600 комплексів нового покоління. Такі
факти наводив міністр оборони Російської Федерації Шойгу на початку 2018 року, виступаючи на
колегії підпорядкованого відомства. Аналізуючи
нові технічні розробки він, зокрема, зазначив: «За
короткий період було створено 19 нових зразків,
у тому числі на повітряних носіях. Це істотно розширило номенклатуру ураження радіоелектронних засобів ймовірного противника, збільшило
дальність ефективних дій в 3,5 раза». Говорячи
про перспективу, Шойгу зазначив, що до 2021 року
рівень оснащеності сучасною технікою військ РЕБ
складатиме 70%, а збалансована структура цих підрозділів об’єднає наземний, повітряний і морський

компоненти у всіх ланках управління. Він наголосив, що протягом 2016-2017 років було проведено
понад 220 військових навчань. До того ж, у доповіді окремо підкреслювався досвід набутий російськими вояками в Сирії.
ПРОФЕСІЙНІ «ИХТАМНЕТЫ»
Водночас власні новітні зразки спеціального
обладнання країна-агресор випробовує не тільки
у бойових умовах в Сирії. Ця техніка діє на ключових напрямах українсько-російського сегменту

державного кордону. Про це офіційно повідомляла вітчизняна прес-служба прикордонного
відомства. Так, ще понад два роки тому, у серпні
2016-го, проводячи повітряний моніторинг лінії
державного кордону за допомогою відомчого
літака «Даймонд» на ділянці Східного регіонального управління, була отримана інформація та
зафіксована за допомогою відеоапаратури присутність на території Росії поблизу кордону з
Україною трьох розвідувально-сигналізаційних
комплексів. Вони були розгорнуті навпроти діля-

У РАЗІ ВИРІШЕННЯ
СЛУЖБОВИХ ПИТАНЬ
ЗАСТОСОВУВАТИ ТІЛЬКИ
СЛУЖБОВІ ЗАСОБИ
ЗВ’ЯЗКУ, НАПРИКЛАД
ДРОТОВІ. МОБІЛЬНИЙ
ЗВ’ЯЗОК НА СЛУЖБІ
ВИКОРИСТОВУВАТИ
ЛИШЕ У ВИПАДКУ
КРАЙНЬОЇ
НЕОБХІДНОСТІ.
ЯКЩО НА МОБІЛЬНИК
ПРИХОДИТЬ СМС
СУМНІВНОГО
ЗМІСТУ, НАВІТЬ
ВІД КЕРІВНИЦТВА
ПІДРОЗДІЛУ, НЕГАЙНО
ІНФОРМАЦІЮ
ПЕРЕВІРЯТИ ВСІМА
ДОСТУПНИМИ
СПОСОБАМИ ТА
ЗАСОБАМИ ЗВ’ЯЗКУ.
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льця
нту
нок прикордонних підрозділів у Харківській
області на відстані до 2,5 км від кордону.
Однак особливу увагу окупант приділяє
українському Донбасу. Досвідчені «ихтамнеты»
з військ радіоелектронної боротьби, не надто
маскуючись, роблять свою справу поблизу лінії
розмежування.
Щоб у цьому переконатися немає необхідності використовувати супутникові знімки
або дані розвідки. Достатньо вивчити доповіді
Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ.
Згідно із заявою, оприлюдненою 12 серпня
цього року, крім виявлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської
областей скупчення танків та артилерійських
систем, розміщених поза межами визначених
ділянок відведення, направлення на окуповану
територію колон військових вантажівок та іншої
техніки з території Російської Федерації, у доповіді йдеться про перебування на українській
території засобів протиповітряної оборони та
радіоелектронної боротьби.
В офіційному документі Місії говориться,
що «безпілотником СММ ОБСЄ було виявлено
одразу чотири новітні комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва:
РБ-341В «Леєр-3», 1Л269 «Красуха-2», РБ-109А
«Билина» та спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам «Репелент-1». Всі ці комплекси створені в
Російській Федерації протягом останніх років, а

РБ-109А «Билина» – взагалі має бути прийнята
на озброєння російської армії лише цього року
за результатами військових випробувань. Як
бачимо, ці випробування проводяться на території України». У цьому сенсі доречно згадати
численні спроби дезорієнтації безпілотних апаратів місії ОБСЄ, які досить активно моніторять
райони, де окупант розміщує значні сили важкої
техніки та іншої летальної зброї з Росії.
SMS-ПОБРЕХЕНЬКИ
«Боєць ЗСУ, переходь на бік ЛНР і ДНР! Обирай життя та майбутнє», «Солдат, ты труп, уходи,
будешь жить», «Вернись домой живым. ДНР»,
«Мы скоро придем. Сложи оружие и сохрани
себе жизнь», «Нас накрыли Градами! Бьют прицельно! Куча трупов! Не удержимся», «Солдат
ЗСУ. Тебе знайдуть, коли сніг розтане».
Такі SMS-повідомлення регулярно приходять на мобільні телефони нашим бійцям на
передовій. Такого типу провокації, за задумом
противника, здійснюють психологічний тиск
на військовослужбовців, чинять панічні настрої,
вбивають бойовий дух. А після введення в десятьох областях України воєнного стану багатьом
абонентам мобільного зв’язку, в тому числі і
цивільним, стали приходити повідомлення, що
їхнє майно, начебто, вже належить державі.
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Загалом такого роду спеціальна техніка, що
розсилає фейкову інформацію, не є великою
таємницею. Пристрої, що втручаються у роботу
мобільного зв’язку, є на озброєнні багатьох
армій світу. Однак у нашому випадку важко собі
уявити, що пересічні трактористи або шахтарі
здатні опанувати специфічне озброєння. Тим
більш знайти його в славнозвісних донбаських
шахтах з клеймом: «Зроблено в СРСР».
За твердженням фахівців, саме сили радіо
розвідки Росії здатні проводити такого роду
складні технічні операції. Згадаємо заяви СММ
ОБСЄ, про які йшла мова вище. У цих повідомленнях йшлося про новітні комплекси радіоелектронної боротьби російського виробництва
та спеціальний комплекс для постановки перешкод безпілотним літальним апаратам. Справа в
тому, що саме така апаратура здатна порушувати
нормальну роботу мобільного зв’язку. Російська
техніка може не тільки втручатися у роботу та
отримувати доступ до мобільних телефонів, а й
визначати їхнє місце розташування з точністю
до метра. Російський безпілотний літальний
апарат «Орлан-10», який є частиною комплексу
«Леєр-3», може визначати координати користувача мобільного телефону і пригнічувати телефонний зв’язок у зоні своєї дії. Крім того, ця система може передавати координати та іншу цінну
інформацію артилерії або диверсійним групам.
Також група з трьох «Орланів-10» може підміняти собою вишки мобільного зв’язку. На борту
таких БПЛА встановлені так звані глушилки, які
здатні пригнічувати сигнал і можуть повністю
контролювати пристрої абонентів.
Роблячи навіть поверхневі висновки, не
важко здогадатися, хто саме проводить операції
з розсилки панічних SMS-повідомлень, намагаючись дестабілізувати ситуацію у військових
підрозділах, що несуть службу в зоні проведення
операції Об’єднаних сил.

Саме так! Справа в тому, що новітні російські системи радіоелектронної боротьби та
радіоелектронної розвідки «Леєр-3», «Леєр-4»
та «Житель», присутність яких неодноразово
фіксувалася на Донбасі, мають чималі можливості. В чому їхня сутність? Ці комплекси
використовують для проведення масованих
атак на термінали мобільного зв’язку та інші
гаджети мережі GSM. Такі атаки фіксувалися
відповідними службами неодноразово, а радіус
покриття їх впливу збільшувався, що свідчить
про використання не поодиноких зразків техніки, а цілої мережі вздовж лінії розмежування.
Крім того, технічні можливості цих комплексів
дозволяють підміняти справжні вишки мобільного оператора, переключаючи на себе обслуговування мобільних абонентів.
Заслуговує на окрему увагу і російський
комплекс «Житель», який є новітньою розробкою російського ВПК. Він вже відмітився на
Донбасі. За твердженням розробників, «Житель»
здатний передавати перешкоди по дванадцяти
різноманітних каналах і залишати без зв’язку
не тільки абонентів стільникового зв’язку, але й
користувачів супутникового зв’язку, навігаційної апаратури, GPS (як тут не згадати навчання
НАТО Trident Juncture 2018(!), а також систем
ГЛОНАСС.
А ще комплекс «Житель» має технічну особливість. Він може виступати не тільки як станція придушення, а й як пункт радіоелектронної
розвідки. Комплекс здатний не тільки вловлювати, а й визначити координати пристрою,
відобразити його на електронній топографічній
карті місцевості або в сітці прямокутних координат і відслідковувати можливі переміщення
об’єкта. Такий собі технічний монстр з безкінечною кількістю щупалець, що проникають у
канали зв’язку і здатні взяти «під ковпак» будьякого абонента!

«АЛЛО, МИ ШУКАЄМО НОМЕР
ТЕЛЕФОНУ…»
Проте фейковими SMS-повідомленнями
справа не закінчується. Окупаційні війська
здатні проводити більш тонкі та, одночасно,
більш шкідливі для безпекового сектору операції за допомогою спеціальної техніки.
Розглянемо ситуацію, яка може трапитися
у будь-якому військовому підрозділі, розташованому в зоні проведення операції Об’єднаних
сил, КПВВ поблизу окупованого Криму або на
ділянці українсько-російського кордону. На
звичайний телефонний міський номер, який
належить черговій службі підрозділу, надходить виклик, який фіксується автоматичним
визначником номеру як абонент, наприклад,
центрального апарату Служби. Незнайомий
чоловічий голос, який представляється посадовцем Адміністрації, просить надати йому
номер мобільного телефону одного з керівників регіонального управління. Дивне прохання? Так, адже у внутрішній захищеній
мережі відомства існує телефонний довідник,
який надасть вичерпну інформацію. Пильний черговий-офіцер так і повинен відповісти
абоненту.
Не отримавши бажаного результату, через
деякий час цей же абонент телефонує і просить,
щоб відповідна посадова особа зателефонувала
на запропонований номер, адже його мобілка
чомусь постійно зайнята. Все, справу зроблено!
Якщо черговий виконає таку команду без жодних сумнівів, а інший офіцер, не будучи пильним, просто набере запропонований номер,
цього буде достатньо, щоб ворог (і саме так
треба розуміти ситуацію), отримав спочатку
необхідний номер телефону відповідної посадової особи, а згодом, за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, телефонні номери
мобільних терміналів більшості військовослужбовців підрозділу. Ворог також матиме
змогу і прослуховувати цих абонентів.

ТРИМАТИ ПОРОХ СУХИМ!
Оцінюючи можливості російських розробок у сфері радіоелектронної боротьби та
радіорозвідки, які ворог вже застосовує на
Донбасі, слід замислитись, як військовослужбовцям вберегтися на передовій від таких технічних небезпек?
– Повністю убезпечити себе та побратимів
неможливо, – коментує ситуацію заступник
начальника управління зв’язку Адміністрації
Держприкордонслужби полковник Олександр
Король. – Технічний прогрес у цьому сегменті
розвідувального сектору робить значні успіхи.
Необхідно розуміти, що сучасний мобільний
зв’язок, яким користуються мільйони громадян України, в тому числі й військові, – це суто
цивільна комерційна система. Вимагати від них
додаткових систем захисту – неможливо. Однак
покладати всі безпекові надії лише на технічне
питання – хибний шлях. Кожен військовослужбовець повинен усвідомити, що на першому
місці під час несення служби повинна бути особиста пильність. По-друге, покладатись у своїй
щоденній роботі не лише на мобільний зв’язок,
а використовувати інші комунікаційні канали,
наприклад, наш внутрішній мережевий зв’язок.
У разі вирішення службових питань застосовувати тільки службові засоби зв’язку, наприклад
дротові. А мобільний зв’язок на службі використовувати лише у випадку крайньої необхідності.
Якщо на «мобільник» приходить SMS сумнівного змісту, навіть від керівництва підрозділу,
негайно інформацію перевіряти всіма доступними способами та засобами зв’язку. Це може
бути радійний зв’зок, провідний телефон, через
колег по службі або особисто.
І, нарешті, у разі підозри щодо втручання
невідомих технічних засобів, не лінуватися
перевірити інформацію, доповісти командиру
або відповідним технічним службам!
Одним словом, тримати порох сухим!
n
Андрій КУЧЕРОВ
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ВАРТО ЗНАТИ
З НОВОГО РОКУ
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ
ЧЕРГОВИЙ ЕТАП
Е-ДЕКЛАРУВАННЯ.
ОПРИЛЮДНИТИ СВОЇ
СТАТКИ ТА ВІДЗВІТУВАТИ
ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ
У МАЙНОВОМУ СТАНІ
ГРОМАДЯНИ ПОВИННІ З
1 СІЧНЯ ПО 1 КВІТНЯ 2019
РОКУ. ТОМУ ГОЛОВНИЙ
ЦЕНТР ПРОФІЛАКТИКИ
КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ
ТА ВИХОВАННЯ
ДОБРОЧЕСНОСТІ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
УКРАЇНИ НАГАДУЄ, ЯК
УНИКНУТИ НЕПОРОЗУМІНЬ
ПІД ЧАС ЗАПОВНЕННЯ
ТАКОЇ ЩОРІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ.

П

ередусім, потрібно визначитися,
хто підпадає під категорію громадян, що подають обов’язкову
щорічну декларацію. Такі особи
зазначені у статті 3 Закону України «Про
запобігання корупції» (далі – Закон).
Згідно з частиною 5 статті 45 Закону, дія
розділу VII «Фінансовий контроль» не
поширюється, зокрема, на військово
службовців військової служби за призовом
під час мобілізації на особливий період,
військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також військових
посадових осіб з числа військовослужбовців військової служби за контрактом, осіб
сержантського і старшинського складу,
військовослужбовців молодшого офіцерського складу військової служби за контрактом, осіб офіцерського складу, крім військовослужбовців, які проходять службу у
військових комісаріатах.
Декларація за минулий рік подається
шляхом заповнення встановленої форми на
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі –
НАЗК). Слід завжди пам’ятати про термін
дії сертифікованого ключа електронного
цифрового підпису та перевірити його.
Також важливим кроком є збір усіх
правовстановлюючих документів на нерухомість та автотранспорт, оскільки недостатня обізнаність саме в декларуванні цих
видів об’єктів є основною причиною притягнення суб’єктів декларування до адміністративної відповідальності.
Суб’єкт декларування повинен вказати
всі об’єкти нерухомості та автотранспорт,
що належить йому і членам його сім’ї на
праві власності або користування (оренди,
довіреності про право на користування
транспортним засобом) станом на останній
день звітного періоду. Тому слід зібрати усі
правовстановлюючі документи (виписки
з реєстрів, свідоцтва на право власності,
державні акти на землю, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які дозволяють точно встановити власника, дату

Чесні статки
набуття майна та інші необхідні характеристики) на відповідні квартири, будинки,
земельні ділянки, гаражі, автомобілі тощо.
ДОПОМОГА САЙТУ ДФС
Правильно визначити доходи суб’єкта
декларування допоможе Електронний
кабінет платника на сайті Державної фіскальної служби України. Використовуючи
отриманий електронний цифровий підпис, декларант може увійти в особистий
кабінет і замовити інформацію про свої
доходи за звітний рік. Відповідні відомості
надаються в електронній формі протягом
доби. Аналогічну інформацію у своєму особистому кабінеті може замовити кожен з

членів сім’ї суб’єкта декларування, який
має електронний цифровий підпис. Окрім
цього, рекомендується також замовити в
роботодавця декларанта/членів його сім’ї
довідку про нараховану заробітну плату за
рік, а також подати запити до банківських
установ про відсотки, нараховані станом на
останній день звітного періоду (31.12.2018).
Слід пам’ятати, що доходи декларуються за принципом «до копієчки». Навіть
незначний прибуток, приміром, залишок
розміром дві гривні на неактивному банківському рахунку, приз профспілкової

організації у розмірі 50 гривень за перемогу у фотоконкурсі, або цінний подарунок
як вид відомчого заохочення – годинник,
табельну вогнепальну зброю тощо, слід
зазначати у розділі про доходи.
ПОКУПКИ ПОНАД 88 ТИС. ГРН
Суб’єкт декларування повинен задекларувати всі свої разові видатки і правочини
у звітному році на суму понад 88 100 грн
(50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.2018): купівлю або
продаж автомобіля чи квартири, оплата за
навчання дитини тощо. У нагоді тут можуть
стати фіскальні чеки, договори, платіжні
доручення.

ГРОШОВІ АКТИВИ
Грошові активи суб’єкта декларування (готівка, гроші в банках, позичені
кошти) вказуються в декларації лише у
разі, якщо їх сукупна вартість станом на
останній день звітного періоду перевищує
88 100 гривень. При цьому вказана порогова сума рахується окремо для декларанта і кожного члена сім’ї. Наприклад,
якщо у декларанта є активи на суму 90
тис. грн, а у його дружини – лише на суму
45 тис. грн, декларувати слід лише активи
суб’єкта декларування.

У розділі про грошові активи слід також
вказати суми, які передавались у борг на
підставі договорів, розписок чи усних
домовленостей.
БОРГИ ТА КРЕДИТИ
У декларації необхідно зазначати суму
боргу декларанта і членів його сім’ї, якщо
такий є на останній день звітного періоду. Також у цьому розділі слід зазначити
сукупну суму коштів, внесених для погашення боргу (кредиту) протягом усього
звітного періоду.
СУТТЄВІ ЗМІНИ
В МАЙНОВОМУ СТАНІ
У разі отримання доходу, придбання
майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для
працездатних осіб на 1 січня відповідного звітного року, суб’єкт зобов’язаний
письмово повідомити про це НАЗК. Повідомлення про суттєві зміни у майновому
стані суб’єкта декларування подаються
у десятиденний строк винятково в електронній формі через персональний електронний кабінет, його паперова копія не
подається. Слід зазначити, що до Реєстру
виправлені повідомлення повторно не
подаються. Тож документ слід уважно
заповнити з першого разу і не допустити
помилок, які в подальшому виправити
неможливо. Щодо отримання доходу або
придбання майна членом сім’ї суб’єкта
декларування повідомлення не подаються. Насамкінець варто зауважити, що
відповідно до статті 46 Закону, інформування про суттєві зміни в майновому
стані не звільняє суб’єкта декларування від
обов’язку подати декларацію та зазначити
в ній відомості, які раніше надавалися у
повідомленні.
n
Головний центр профілактики
корупційних ризиків та виховання
доброчесності Державної прикордонної
служби України
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ПАМ’ЯТЬ
Я народився в сім’ї прикордонника, і специфічні будні підрозділів охорони кордону оточували мене буквально із перших днів життя. На моїх очах протікали зрозумілі дитині
моменти служби та побуту володарів зелених кашкетів. Усе здавалося таким чудовим та
рідним. Хотілося бути схожим на цих сильних, сміливих, розумних людей, у яких я був просто
закоханий. Тому, коли настав час обирати собі професію, жодного сумніву в мене не виникло.
Омріяна дорога – лише на кордон.
Тепер я сам ношу погони полковника. Позаду вже більш як 27 «календарів» й не найгірша
прикордонна кар’єра. Багато чого побачив і зрозумів та міг би зрештою розповісти про тих,
хто береже рубежі Батьківщини. Однак дитячі спогади – особливі. У них немає місця труднощам та недолікам. І чомусь стає вкрай цікавим дізнатися про події, які я бачив на власні
очі чи про які просто чув від їх безпосереднього учасника – мого батька – нині полковника
у відставці Валерія Семеновича Єфімова. А тоді – молодого офіцера, який, що називається,
жив на службі і чиї думки майже повністю займав підконтрольний кордон.
Ось декілька із повіданих батьком історій.

Батьківські
спогади
КРЕАТИВ НЕ ОЦІНИЛИ
Це було на початку 1970-х років. Старший
лейтенант Валерій Єфімов обіймав посаду
заступника начальника однієї із застав на кордоні з Польщею.
Була зима, лютий місяць. І вже кілька днів
падав сніг. Нарешті хурделиця вщухла, але на
кордоні було «ні пройти, ні проїхати». Коні,
запряжені в сани, по груди застрягали в кучугурах, лижі провалювалися глибоко і нарядам
було важко просуватися уздовж контрольнослідової смуги. Доводилося їздити по тиловій
дорозі, яку прочистили трактором, і оглядати
тилові підступи до системи.
Треба було щось придумати. Начальник
застави був у відпустці. Тому, як найстарший
у підрозділі, батько сів на УАЗ і поїхав у найближчий танковий полк. Тамтешній командир
уважно вислухав дещо незвичне прохання від
набагато молодшого за званням та посадою
гостя – надати йому танк аби «пробити» дорогу.
Мовляв, танки снігу не бояться. Допоможіть!
Щоправда, висувати танк на кордон комполка не наважився. Запропонував обмежи
тись тягачем. За потужністю та прохідністю,
фактично, те саме. Але без гармати.
Хвилин за п’ять за вікном кабінету я почув
гуркіт двигуна.
– Давай, дій, тільки недовго, – підбадьорив
танковий командир.
Прибувши на кордон, тягач почав пробивати дорогу уздовж КСС на лівому фланзі.
Ділянка місцевості була рівною, і вже через
годину дорога довжиною десять кілометрів
була майже готова.
Раптом пролунав виклик по «дзвону» (гучний зв’язок на кордоні).
Вставивши трубку в розетку, винахідливий
замначзастави дізнався, що його шукає начальник прикордонного загону.
Доповів, як належить:
– Товаришу полковнику, на кордоні без
подій!
У відповідь, почулося:
– Єфімов! Мені поляки телефонують, що у
тебе на ділянці танки уздовж кордону ходять.
Цікавляться, що ми задумали. Що ти там влаштував?!
Офіцер доповів, яким способом прокладає
доступний для нарядів шлях.
– Закінчуй гуркіт! – сказав полковник і відключився.
Після такої розмови думки про неминучість майбутнього покарання виникли ніби

самі собою. Проте, на подив, більше ніхто не
дзвонив.
Механіка-водія нагодували, і він відправився в полк. До речі, сказав, що у прикордонників годують краще. Вранці, рядовий Скурдяліс, який доглядав за господарством, запряг кобилу на кличку «Наташа» в
сани.
Була неділя, світило сонечко. В сани
Скурдяліс настелив соломи, батько посадив
туди мою сестру Олену, прикрив кожухом, і
вони вирушили на перевірку КСС.
Сніг іскрився, конячка бігла жваво.
Олена покрикувала, смикаючи віжки: «Ну,
Наташа!», а старлей Єфімов уважно стежив
за рівним покривом снігу на КСС, відзначаючи сліди зайців, лисиць, птахів. І радів з
того, що зробив добру справу. Хоча й доведеться тепер дістати за це покарання.
Утім, здавалося б, неминуча кара так і
не настала!
ОЛЕНЧИН КОНТРОЛЬ
Солдати любили, коли на заставу приходила моя сестра Олена. Вільні від служби
бійці уважно стежили за нею і від душі сміялися, коли вона робила обхід підрозділу.
Починалося все з вартового. Коли сестра
підходила до хвіртки, він навмисно послаблював ремінь, щоб пряжка ременя повисала на
животі, і витягав з-під нього кітель.
Оленка мовчки стояла і чекала, коли солдат відкриє хвіртку. Зайшовши на терито-

рію, вона торсала його за ремінь і говорила:
«Заправся, а то стоїш як бовдур!».
Заправившись, солдат питав: «Дозвольте
продовжити службу». Вона кивала, кажучи:
«Продовжуй» і йшла на заставу.
Далі шлях лежав на кухню.
Кухар застави єфрейтор Сядура її вже
чекав, тримаючи черпак вертикально біля
плеча і доповідав: «На перше – суп гороховий,
на друге – макарони з м’ясом. І компот».
– Добре! – щоразу промовляла маленька
інспекторка та йшла оглядати митий посуд.
– Наведи порядок! – це стосувалося робочого по кухні.
А ще – призначала солдатів для допомоги
кухареві.
– Пробу знімати будете?
– Так точно, накривай! – і Оленка прямувала в їдальню, де вже із максимально серйозними обличчями сиділи солдати, чекаючи
подальшого розвитку подій. Коли дівчинка
ходила по кухні, хлопці спостерігали за цією
картиною через вікно роздачі їжі.
Єфрейтор Сядура спритно накривав на стіл,
поставивши порцію макаронів із м’ясом і компот. Потім клав на стіл два шматочки хліба.
– Сядуро! – суворо промовляла Олена. –
Хліб треба подавати на тарілочці, як в садочку!
Згодом ніби м’якшала, але зовсім трішки.
– Можеш видавати їжу! Дозволяю!
– Зрозумів! – відповідав єфрейтор і задоволений тим, що все обійшлося мирно, поспішав
на кухню годувати товаришів.

СКІЛЬКИ Б НИТОЧЦІ НЕ ВИТИСЯ…
Прикордонне оформлення потягів – не така
проста задача, як здається на перший погляд.
Треба встигнути перевірити документи у пасажирів, оглянути кожне купе і вагон в цілому.
Взагалі щодо цього у прикордонників своя
технологія. Адже поїзд іде за розкладом, і час
стоянки обмежений.
Перевіряючи прикордонний наряд, капітан
Єфімов слідував за ним по вагону. Наряд зайшов у наступне купе, прикордонник швидко
все перевірив і вийшов.
– Все? – запитав офіцер.
– Так точно!
На перший погляд, усе так і було. Звичайне
пусте купе. Лише із трубочки, на якій кріпляться
занавіски, стирчить шматочок майже непомітної ниточки. Нічого не варта дрібничка? Можливо. А перевірити все одне варто.
Зсунувши стрижень зі шторкою вбік, батько
потягнув за нитку.
З труби випав циліндрик, обмотаний ізоляційною стрічкою, до нього був прив’язаний ще
один і ще один. Зрештою з трубочки випали три
циліндрики.
А там – золото! Каблучки, сережки, ланцюжки і кулони навіть з бирками від магазину!
Разом на суму 14 тисяч радянських карбованців. На той час автомобіль «Волга» коштував
близько десяти тисяч.
Контрабанда була оформлена як належить і
передана митникам.
n
Денис ЄФІМОВ
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РОБОТА З МОЛОДДЮ

Юній зміні –
турботу старших
ДОНЕЦЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН НЕ ЗАЛИШАЄТЬСЯ
ОСТОРОНЬ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ МАРІУПОЛЯ. ЗОКРЕМА,
ІЗ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ МІСТА НАЛАГОДЖЕНО
СПІВПРАЦЮ ЩОДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ. ТОЖ
ПРИКОРДОННИКИ ЗІ СКЛАДУ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ПОВСЯКЧАС
ДОЛУЧАЮТЬСЯ ДО ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ ІЗ МАРІУПОЛЬСЬКИМИ
ШКОЛЯРАМИ.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ВІДЗНАЧИЛА
СВОЮ 26-ТУ РІЧНИЦЮ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ. ЦЕ СВЯТО
ОБ’ЄДНУЄ В СОБІ ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ ТА СУЧАСНИЙ
ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС. ОДНАК ЦЬОГО РОКУ СВЯТКУВАННЯ ДНЯ
АКАДЕМІЇ ПРОХОДИЛО ПО-ОСОБЛИВОМУ.
УРОЧИСТОСТІ

Альма-матер – 26! К

У

рочистості розпочалися на стройовому плацу вишу. У святкових
заходах взяли участь представники
Адміністрації
Держприкордонслужби, органів державної влади, ветераниприкордонники, персонал академії та почесні
гості.
Під час відкриття святкового зібрання ректор Національної академії генерал-майор Олег
Шинкарук зазначив, що в усі часи професія
прикордонника об’єднувала у своїх лавах кращих представників нашого народу. Нинішні
охоронці рубежу в час надзвичайно складних
випробувань гідно продовжують звитягу попередніх поколінь.
Олег Миколайович подякував усьому
персоналу академії за сумлінне виконання
службових обов’язків, самовіддане служіння
Батьківщині та безцінний вклад кожного військовослужбовця і працівника вишу в справу
підготовки висококваліфікованих офіцерів
для підрозділів охорони державного кордону
України.
Академія правильно визначає головні
акценти та швидко переформатовує освітній
процес, орієнтуючись на виклики сьогодення.
У складний період колектив навчального
закладу зберігає та примножує свої багаторічні традиції, укріплює матеріально-технічну
базу, робить усе, щоб не розгубити кадровий
потенціал. Усе це зміцнює заслужений авторитет і загальне визнання, – зазначив у вітальній
промові директор Департаменту особового
складу Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор Микола Маланчій. Зокрема, під
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
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час свого виступу він згадав усіх Героїв, які в
боротьбі з російським агресором віддали своє
життя.
– Ми пам’ятаємо 433 поранених, 12 із
яких – представники академії, Павла Дияка
та ще 69 прикордонників, які віддали найцінніше – своє життя, самовіддано захищаючи
Батьківщину. Вічна слава героям! – наголосив
генерал-майор.
Після цих слів усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять Героїв, які загинули
в запеклих боях за територіальну цілісність і
незалежність України.
Зазначимо, що за час свого існування академія стала провідним навчальним закладом
з підготовки справжніх патріотів нашої Батьківщини, які на високому професійному рівні
виконують відповідальні завдання з охорони
державного кордону України. Так, за 26 років
навчальний заклад виріс від простого артилерійського училища до Національної академії,
аналогів якій немає в Україні. Завдяки якісній, кваліфікованій підготовці зі стін академії
випустилося понад десять тисяч офіцерівприкордонників.
На сьогодні Національна академія Державної прикордонної служби України – багатопрофільний спеціалізований вищий навчальний заклад, що має у своїй структурі п’ять
факультетів; інститут підвищення кваліфікації
персоналу; докторантуру та ад’юнктуру; центр
забезпечення навчального процесу; мовний
центр; відділи, служби та підрозділи забезпечення.
n
Володимир ЗАХАРЧУК

Головний редактор
Микола ЗОРИК

локації з озброєнням та військовою технікою,
яку зараз прикордонники використовують у
службі в складі Об’єднаних сил, та демонструються елементи служби прикордонних нарядів. Завжди особливе захоплення викликає
участь у таких заходах чотирилапих охоронців
державних рубежів.
Крім того, зі школярами, які мешкають
поблизу лінії розмежування, організовано
заняття з мінної безпеки та правові лекції з
правил перетину лінії розмежування і особливостей режиму воєнного стану.
Діти з прикордонних районів Донеччини,
аби подякувати вартовим рубежу за цікаву й
корисну інформацію, а нещодавно школярі
підготували для них привітальні новорічні
листівки.
n
Валерія КАРПИЛЕНКО

ПАМ’ЯТІ ТОВАРИША
З кожним роком все частіше ми стаємо свідками того, як передчасно ідуть з
життя наші старші бойові товариші. Їхні яскраві приклади вірного, самовідданого служіння рідній Батьківщині, своєму народові є надійним орієнтиром для
прикордонників нових поколінь минулого та нинішнього тисячоліть.
На 87 році життя відійшов у вічність ветеран, що 23 роки присвятив кадровій роботі в центральному апараті прикордонного відомства, державний службовець Петро Григорович РУСІН.
Хай добрі спогади про Петра Григоровича та наша підтримка стануть втіхою для
рідних і близьких покійного, а світла пам’ять
назавжди збережеться в наших серцях.
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омандування прикордонного загону
опрацювало спеціальну тематику
для всіх категорій учнів. Окрім вже
традиційних «уроків мужності»,
прикордонники започаткували проведення зі
школярами військово-спортивних ігор, просвітницьких і профорієнтаційних заходів.
Для старшокласників представники центру комплектування проводять агітаційні
заходи, де розповідають про спеціальності,
які опановують слухачі й курсанти Національної академії та навчальних центрів Державної прикордонної служби. Нещодавно
офіцери ознайомили одинадцятикласників
з етапами відбору та правилами прикордонного вишу.
Учні молодших класів знайомляться зі
службою «зелених кашкетів» у більш показовій, ігровій формі. Для дітей облаштовано
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