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Новим роком та величним святом Різдва Христового!
Новий рік – це завжди нові мрії і бажання, нові ідеї й нові
сподівання!
Різдво Христове – це велике церковне і родинне свято,
сповнене світла, добра та любові. Це свято надає нам сил,
надихає надією перемоги добра над злом, зобов’язує бути
чуйними, уважними та подавати руку допомоги нужденним.
Дякую за те, що ви були й залишаєтеся в нашій дружній
прикордонній родині! Щиро висловлюю вдячність кожному,

хто вносив свою частку у розвиток прикордонного відомства та захист кордону Батьківщини!
Нехай казкове свято Нового року зігріває ваші серця
любов’ю, а благословенне Різдво Христове збагачує їх вірою
і надією.
Бажаю вам і вашим родинам міцності духу, щастя й
здоров’я, добробуту, миру та Божого благословення!
Христос рождається! Славімо його!
Голова Державної прикордонної служби України
генерал-лейтенант Петро ЦИГИКАЛ
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З Новим 2018 роком, друзі!
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,81 ìëí îñ³á
òà 394,5 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 468 îñ³á,
çîêðåìà, 11 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî
3 îäèíèö³ çáðî¿
òà 191 áîºïðèïàñ

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, ìàéæå íà 9,184 ìëí ãðèâåíü

2

Прикордонник
України
коротко
про головне

Нові паспорти:
черги зменшаться

У першій половині січня 2018 року
«Поліграфічний комбінат «Україна» по
виготовленню цінних паперів» планує
зібрати, протестувати і запустити в
експлуатацію лінію персоналізації
закордонних паспортів, яка дасть
змогу вдвічі збільшити виробничу
потужність підприємства. Як відомо,
попит на ID-паспорти громадян України значно зріс після того, як почав
діяти безвізовий режим з Європейським Союзом. Саме тому ще в серпні
Кабінет Міністрів України ухвалив
рішення зменшити розмір відрахувань частини чистого доходу поліграфічного комбінату до державного
бюджету з 75 до 40 відсотків. Різницю
між цими коштами ‒ 35 відсотків ‒
підприємство зможе вкласти у розвиток власних виробничих потужностей,
включаючи закупівлю обладнання з
лазерної та електронної персоналізації
документів формату ID-1. Вартість
цього обладнання становить 1,7 мільйона євро. «Уряд зробив все можливе,
щоб вирішити проблему виробничих
потужностей поліграфкомбінату і
дозволити якомога більшій кількості
громадян скористатися безвізом. Ми
сподіваємося, що наступного року
проблема із затримкою у виготовленні
біометричних паспортів зведеться до
мінімуму, а кордони між Україною та
ЄС стануть ще ближчими», ‒ зазначив
перший віце-прем’єр міністр ‒ міністр
економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
Василь ДРОЗДОВ
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Бюджет-2018

Оборонний сектор у цифрах і фактах
Нещодавно Верховна
Рада України ухвалила
Державний бюджет на 2018
рік. Чималу увагу народні
обранці приділили витратам
на обороноздатність
країни.
Андрій КУЧЕРОВ
Витрати за цією статтею збільшено до 165
млрд грн, що на 21,3 млрд грн більше, ніж 2017го року. Із зазначеної суми на фінансування
Міністерства оборони виділено 86,01 млрд грн,
Національної гвардії – 10,4 млрд гривень. Міністерство внутрішніх справ наступного року отримає 65,9 млрд грн, на фінансування Служби безпеки передбачено 7,6 млрд гривень. Діяльність
Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки також тісно пов’язана з питаннями обороноздатності країни. Розвідникам цих
відомств наступного року планують виділити 2,5
млрд грн і 1,7 млрд грн відповідно.
Рада національної безпеки і оборони отримає для проведення інформаційно-аналітичної
роботи в сфері національної безпеки і оборони
156,7 млн гривень. Міністерство соціальної
політики зможе використовувати близько 41 млн
грн на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим зі строкової військової служби. На лікування і реабілітацію військо-

вослужбовців 2018 року планується витратити
2,3 млрд гривень. Торік ця цифра становила 1,9
млрд гривень.
Одним із серйозних соціальних стимулів для
молодих військовослужбовців у майбутньому
має стати забезпечення житлом. 2018 року на
будівництво та купівлю житла для військових по
лінії Міноборони закладено 857 млн гривень. На
квартири для Нацгвардії і Державної прикордонної служби буде виділено по 200 млн гривень.
Народний депутат Олександр Бригинець,
член парламентського комітету з питань націо-

нальної безпеки і оборони, коментуючи бюджет
2018, окремо зазначив:
– Президент України Петро Порошенко
сказав, що для нього особисто особливо важливо, щоб військовослужбовці на передовій
отримували достатню винагороду за свою
роботу. Позиція Президента і позиція нашого
комітету – щоб ці зарплати військовим точно
підвищувалися. Проте як це буде зроблено,
залежить від багатьох обставин – від ситуації на фронті, від економічного становища в
країні тощо.
n

зона АТО

Старт реадмісії

Парламент Республіки Молдова
ратифікував підписану 6 жовтня цього
року з Україною Угоду про реадмісію.
У документі встановлено принципи і
норми, що регулюють процедуру реадмісії осіб, які перебувають на території
двох держав, і порушили режим в’їзду/
виїзду, а також терміни перебування
цих громадян в Молдові та Україні. В
Угоді також передбачено механізм взаємодії сторін під час реадмісії.
Аліна ДАНИЛЮК

На зльоті – нові
чартери

Як заявив міністр інфраструктури
Володимир Омелян, наступного року
національна авіакомпанія розпочне
свою роботу в сегменті дешевих
авіаперевезень SkyUp. Створення
українського лоукосту сприятиме
збільшенню як внутрішніх, так
і міжнародних рейсів. Чартерні
перевезення будуть здійснюватися з
Києва, Харкова, Львова, Одеси за 16
напрямками – Анталія, Бодрум, Даламан, Шарм-ель-Шейх, Хугарда, Тіват,
Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенеріфе, Аліканте, Тірана, Ріміні, Бургас,
Варна, Ларнака та Дубай. Внутрішні
регулярні рейси почнуться у першій
половині 2018 року за напрямками:
Київ – Одеса, Харків – Одеса, Львів
– Одеса. Міжнародні регулярні рейси
плануються за напрямками Київ – Барселона, Київ – Дубаї, Київ – Ларнака.
Наступного року на український авіаринок мають прийти ще три європейські лоукост-авіакомпанії.
Олена ТАЩИЛІНА

КПВВ стануть комфортнішими
Налагодження функціонування
КПВВ «Майорськ», якісна
логістика і організація руху
– це умови, що забезпечать
нормальне проходження лінії
зіткнення цивільним населенням.
У Донецькій військово-цивільній
адміністрації розроблено
необхідне технічне завдання, яке
погоджено з усіма службами, і за
три місяці наступного року буде
підготовлено відповідний проект.

Сергій ПОЛІЩУК
За словами віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Геннадія Зубка, Уряд готуватиме
рішення щодо передачі земель державної власності під КПВВ до обласних військово-цивільних адміністрацій. Також опрацьовуються
питання виділення коштів як із державного
бюджету, так і з місцевих на будівництво чотирьох КПВВ: «Новотроїцьке», «Майорське»,
«Мар’їнка» та «Гнутове».

− Попереднє технічне завдання проекту передбачає можливість прикордонного
огляду як особистих речей, так і транспорту,
облаштування навісу та елементарних санітарних умов. Це буде будівництво з використанням тимчасових конструкцій, яке повинно
забезпечити належні умови, − наголосив урядовець.
Також він повідомив, що за попередніми розрахунками вартість будівельних конструкцій для
одного КПВВ становить близько 4-ох мільйонів
гривень. На експлуатацію буде витрачатися від
2,5 до 3-ох мільйонів гривень на один КПВВ на
рік. Ці кошти насамперед спрямуються на забезпечення належних умов, енергозабезпечення та
облаштування санітарних умов. Фінансування
буде проводитися як з державного, так і з місцевого бюджетів.
Так, на наступний рік тільки з Державного
фонду регіонального розвитку на проекти Донецької області буде передбачено понад 700 мільйонів гривень, а також видатки на соціальноекономічний розвиток регіону та субвенції на
інфраструктурні проекти.
− Українцям, які переміщуються з тимчасово окупованих територій, ми повинні створити належні умови, і це наше спільне завдання
з іншими державними структурами на 2018 рік,
− наголосив Геннадій Зубко.
n
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Україна–Молдова

Іван ІВАНЧУК
В офіційній церемонії початку спільної
роботи взяли участь Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал та
начальник Генерального директорату Прикордонної поліції МВС Республіки Молдова Фредолін Лєкарь, Глава Місії ЄС з надання прикордонної допомоги Україні та Республіці Молдова
(EUBAM) Славомір Піхор та представники європейських інституції представлених в Україні й
Молдові.
Спільний контроль у пункті пропуску
«Маяки–Удобне–Паланка» на території Республіки Молдова запроваджено на виконання
домовленостей прем’єр-міністрів двох держав
відповідної Дорожньої карти українсько-молдовського співробітництва на 2018 рік.
Необхідно сказати, що це вже шостий
пункт перетину кордону, де правоохоронці
двох країн разом здійснюватимуть контрольні
процедури. Спільний контроль не тільки сприятиме пришвидшенню прикордонного трафіку, але й забезпечить прозорість у процесі

проведення необхідних перевірок на кордоні.
Перетин державного кордон стане зручнішим
і комфортнішим, адже зупинятися потрібно
буде лише один раз, тому що усі прикордонномитні формальності проводитимуться одразу
представниками України і Республіки Молдова.
– Сьогодні Україна та Молдова зробили
черговий практичний крок, спрямований на
зміцнення довіри між нашими країнами та
створення комфортних умов для громадян,
які перетинають спільний кордон, – зауважив генерал-лейтенант Петро Цигикал. Також
очільник прикордонного відомства подякував
європейським партнерам, зокрема Місії ЄС
EUBAM, яка вже понад дванадцять років підтримує впровадження кращих європейських

аспекті варто також зазначити, що цього року
розпочато будівництво нового пункту пропуску «Паланка». Всі роботи проводитимуться
за програмою «Східне партнерство» в рамках
проекту міжнародної технічної допомоги ЄС.
Відповідно до Дорожньої карти українсько-молдовського співробітництва 2018-го
року передбачається запровадження спільного
контролю ще у двох пунктах пропуску на території України, а саме «Платонове–Гоянул Ноу»
і «Кучурган–Новосавицьке». Окрім цього, прикордонники двох країн розпочинають спільні
патрулювання центральної ділянки українськомолдовського кордону.
– Ми починаємо спільне патрулювання
придністровської ділянки державного кордону з метою підвищення рівня її захищеності.

практик на кордоні та висловив щирі сподівання, що співпраця правоохоронних органів
України й Республіки Молдова у тісній взаємодії з європейськими партнерами і надалі розвиватиметься в дусі взаємодопомоги. У цьому

Впевнений, що прикордонні наряди у складі
українських та молдовських вартових рубежу
забезпечать високий рівень протидії транскордонній протиправній діяльності, – додав під час
виступу Петро Цигикал.
n

Кордон під інформаційним захистом
з країн Азії, Близького Сходу, в тому числі й із
Російської Федерації, – зазначив Арсен Аваков.
Крім того, Служба готується до зняття відбитків
усіх десяти пальців. Обов’язкову фіксацію біометричних даних застосовуватимуть до визначеного
МЗС переліку із 71-ої країни, у тому числі й Росії,
які віднесено до категорії ризику. Щодо решти іноземців – за результатами аналізу та оцінки ризиків.

місць на першій та другій лінії контролю, а також
420 – у залізничних пунктах пропуску і модернізовано сховище зберігання біометричних даних.
Орієнтовна вартість всього проекту становить 532 мільйони, для його реалізації вже виділено 300 мільйонів гривень.
Зауважимо, що інспектори Служби перевірятимуть паспорти іноземців, у тому числі й за

Андрій ДЕМЧЕНКО
У заході взяли участь Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов,
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Голова
Держприкордонслужби генерал-лейтенант Петро
Цигикал.
– Рада Національної безпеки й оборони прий
няла рішення щодо посилення контролю за перетином кордону громадянами, насамперед це стосується громадян Російської Федерації. Завдяки
таким технічним засобам і введенню системи,
пов’язаної не лише з Міграційною службою, а й
із СБУ та МВС, значно посиляться як контррозвідувальні заходи, так і боротьба з криміналітетом,
– зазначив Олександр Турчинов.
Держприкордонслужба активно працює над
удосконаленням безпекової складової на кордонах. Яскравим свідченням цього є те, що технічні
засоби Служби дають змогу зчитувати виготовлені
за міжнародними стандартами ІКАО закордонні
паспорти, в тому числі й із вбудованим чіпом,
ІD-картки та водійські посвідчення. Так, вже 157
діючих пунктів пропуску обладнано засобами для
зчитування інформації з біометричних документів, а 126 – підключено до баз даних Інтерполу.
Тож запуск фіксації біометричних даних – це ще
один крок до покращення безпекової складової.
– Система дає більш високу гарантію, що
до нас не будуть потрапляти правопорушники

Цигарки
на мільйони

Співробітники оперативних
підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з прикордонниками
Одеського загону та працівниками
ДФС виявили велику партію сигарет.
Так, під час оперативно-слідчих дій
у рамках досудового розслідування
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною
3 статті 204 КК України (Незаконне
виготовлення, зберігання, збут або
транспортування з метою збуту
підакцизних товарів), та на підставі
ухвали Приморського районного
суду на території однієї з логістичних компаній Одеси було перевірено
автомобіль «МАН». У результаті
виявлено 259 ящиків з куривом.
Загальна вартість сигарет становить
понад три мільйони гривень.
Костянтин КІЗІМ

Фунти
залишилися
в Україні

новації

Державна прикордонна служба
України у столичному аеропорту
«Київ» презентувала систему
фіксації біометричних даних
іноземців та осіб без громадянства.
Інформація з неї передаватиметься
до Національної системи
верифікації та ідентифікації
громадян України, іноземців та
осіб без громадянства.
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гарячі будні

Зміна у підходах – комфорт пасажирам
Прикордонники і митники
України та Республіки Молдова
розпочали здійснення спільного
прикордонного та митного
контролю осіб, транспортних
засобів, товарів і вантажів у
пункті пропуску «Паланка».

Прикордонник
України

У пункті пропуску «Шегині»
прикордонники разом з працівниками фіскальної служби запобігли
незаконному вивезенню з України
чималої суми готівки. Під час
огляду автомобіля «Мерседес»,
яким прямували до Польщі двоє
мешканців Івано-Франківська,
1980 та 2001 років народження,
прикордонники засумнівалися у
правдивості вказаних даних. Тому
оцінивши ризики вирішили поглиб
лено перевірити автівку. Як виявилося, рішення було правильним,
адже під час спільної перевірки зі
співробітниками Служби безпеки
України та митниками в особистих
речах подорожуючих було виявлено
пакунки з іноземною готівкою. За
попередньою оцінкою зловмисники, оминаючи закон, намагалися
вивезти з України понад 100 тисяч
фунтів стерлінгів та майже 400
тисяч польських злотих.
Іван ГАЛКІН

Дипломатконтрабандист

Відомство готове до введення функціонування системи фіксації біометричних даних. Проте
через масштабність цього проекту, а також велику
складність його безперебійної реалізації, запускатиметься вона поетапно: з 1 січня 2018 року старт
системи відбудеться у столичних міжнародних
аеропортах та пунктах пропуску українсько-російського сегменту держрубежу. А потім вона буде
активно впроваджуватися на всіх ділянках кордону.
– На сьогодні всі пункти пропуску на кордоні
з Росією обладнані системою біометричного конт
ролю, а вже наступного року до новацій буде готова
решта пунктів пропуску, – зауважив Петро Цигикал.
Наразі ще необхідно дообладнати 157 пунктів
пропуску і три КПВВ на адмінмежі з тимчасово
окупованою територією Автономної Республіки
Крим. Ще буде доукомплектовано понад 400 автоматизованих робочих місць сканерами відбитків
пальців, розгорнуто понад 320 нових робочих

базами Інтерполу. Також відбуватиметься зчитування інформації (відбитки пальців) за допомогою
рідерів, яка надходитиме до підсистеми обробки
біометричних даних відомства. Потім через міжвідомчу інформаційно-телекомунікаційну систему «Аркан» інформація потраплятиме до Національної системи біометричної верифікації та
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб
без громадянства Державної міграційної служби.
Під час повторного перетинання особою кордону
здійснюватиметься ідентифікація особи. При
цьому інспектор бачитиме, чи здавала людина свої
біометричні дані та перевірятиме їх. Якщо дані не
збігатимуться, особу буде направлено на додатковий контроль для з’ясування обставин.
Введення цієї системи підкреслює європейські прагнення України, сприятиме підвищенню
туристичного іміджу та направлено на запобігання
ускладненню прикордонних формальностей.
n

Прикордонники Чопського
загону в пункті пропуску «Ужгород» спільно з працівниками
фіскальної служби запобігли
незаконному переміщенню через
держрубіж значної партії цигарок.
Їх намагався провезти громадянин
Грузії з дипломатичним паспортом.
Під час прикордонного контролю мікроавтобуса Мerсedes-Bens
Viano чеської реєстрації службовий
собака почав бурхливо реагувати.
Тому правоохоронці ініціювали
поглиблену перевірку авто. Однак
іноземець почав заперечувати.
Відтак було викликано представників Посольства Грузії в Україні
та адвоката водія. Після цього в їх
присутності розпочався огляд автомобіля, у результаті якого в салоні
було виявлено 21 сумку різного
розміру. Загалом в них знаходилося
45 ящиків із сигаретами. Наразі їх
вартість встановлюється.
Олена ТРАЧУК
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Петро Цигикал: «Служба гнучко

Інтерв’ю підготували та провели
Сергій КЛІМОВ,
Петро ГАСАЙ,
Костянтин КРИМСЬКИЙ

Кінець грудня –
традиційний час підбиття
підсумків та оцінки
досягнутого за рік. А
також – для окреслення
перспектив на новий
календарний період.
Зазвичай саме про це
йдеться у передсвятковому
інтерв’ю керівника
відомства.
Сьогодні на запитання
наших кореспондентів
відповідає генераллейтенант Петро Цигикал,
який уперше зустрічає
Новий рік на посаді Голови
Держприкордонслужби.

– Петре Олександровичу, яким був 2017
рік для нашої Служби? Що нового він приніс
у порівнянні з 2016-им?
– Якщо коротко, він став переломним
у свідомості наших прикордонників та у
їхньому патріотичному налаштуванні.
А щодо курсу реформування – Державна
прикордонна служба продовжує розвиватися
за двома напрямами. Перший – це правоохоронна діяльність за моделлю наших європейських колег. І другий – це, відповідно, військовий напрямок, адже ми продовжуємо вести
гібридну війну, яка, на жаль, до цього часу має
своє місце на Сході.
Щодо охорони і оборони лінії розмежу
вання на Донбасі, новацією є створення
нового Донецько-Луганського регіонального
управління та Лисичанського загону. Що це
дає? Раніше керівництво відбувалося з Харкова, тепер воно здійснюється з Краматорська,
тобто безпосередньо з тієї точки, де перебувають наші основні сили.
До речі, інші правоохоронні органи
України теж пішли таким шляхом. І Служба
безпеки, і Національна поліція також
створили територіальні управління по

Донецькій та Луганській областях. Тобто
наша Служба інтегрована у загальну систему безпекової взаємодії, зокрема й зі
штабом АТО.
– Чи виникали проблеми із комплектацією новостворених органу та підрозділів?
– Аби зрозуміти наскільки прикордонники
хочуть там служити, наведу один приклад:
більше сотні офіцерів з інших регіональних
управлінь реально виявили бажання служити
там. При цьому добровольці йдуть не за грошима, а це дійсно патріотично налаштовані
люди, які розуміють всю відповідальність за
оборону державного кордону нашої Батьківщини.
Якщо ж брати суто матеріальні моменти,
то є Указ Президента, що дає змогу на першій лінії додавати до грошового забезпечення
кожного залученого військовослужбовця 10
тисяч гривень, а в інших підрозділах, які знаходяться в зоні АТО, ця надбавка становить
7,5 тисячі гривень. Отже, навіть рядовий
контрактник отримує 17 тисяч. До того ж підрозділи якнайкраще забезпечені транспортом
та усім належним майном. Там створено гідні
побутові умови.
– А якими є нині завдання прикордонників у зоні АТО?
– Основні – це несення служби у конт
рольних пунктах в’їзду-виїзду, бойові охорона й захист, а також боротьба із незаконним

переміщенням товарів і вантажів через лінію
зіткнення.
І, звичайно, велику увагу приділяємо можливим терористичним загрозам. Задля цього у
складі Департаменту оперативної діяльності
Адміністрації Служби створено управління з
протидії тероризму, а в регіонах – відповідні
відділи. Безпосередньо на лінії зіткнення
діють сектори, завданням яких є виявлення
організованих угрупувань, що здійснюють
розвідувально-підривну діяльність. Про те, що
така робота проти нас противником, попри всі
мирні домовленості, не припиняється, можна
судити хоча б із нещодавнього підриву на розтяжці двох наших колег. Тож гібридна війна,
на жаль, триває. І прикордонникам доводиться
бути завжди напоготові.
– Чи спонукали гібридні виклики до перегляду організації служби?
– Звичайно. Служба гнучко реагує на
виклики часу. Найперша мета цьогорічних
реформ – посилити щільність охорони кордону. Якщо останніми роками на один кілометр кордону припадає в середньому порядку
0,7 – 1 військовослужбовець, то тепер у планах збільшити цей показник до двох осіб.
– Мабуть, задля цього потрібно збільшити існуючі штати удвічі…
– Якраз ні. Це робиться тільки у межах
визначеної законом граничної чисельності
особового складу відомства та діючих
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реагує на виклики часу»
штатів. Хіба що скорочується управлінська
ланка у загонах та регіональних управліннях
на користь тих структур, що діють на «нулі».
Прагнемо досягти співвідношення управлінців та персоналу забезпечення усіх ступенів і
операційного складу на рівні «один до трьох».
На базі існуючих відділів ми створюємо ще
відділення прикордонної служби, які будуть
винесені безпосередньо на лінію кордону й
розташовані одне від одного на відстані приблизно 20 кілометрів. Це – загальноприйнята в
Європі альтернатива, так би мовити, обозним
відділам, де штатна чисельність була до 200
людей і більше, що розташовані здебільшого в
тилу. Звісно, коли йшлося про протидію порушенням мирного часу, така форма була ефективною. Проте коли триває військова агресія,
лінію кордону необхідно максимально посилити.
– Яку, на Вашу думку, роль у посиленні
охорони кордону відіграє його інженернотехнічне облаштування?
– Природно, що завдяки лише наявним
людським ресурсам недоторканність кордону
забезпечити неможливо. Необхідний цілий
комплекс заходів, застосування інтегрованої
системи, що передбачає й інженерно-технічну
складову. Вона включає в себе загороджувальні паркани, рови та рокадні дороги.
Сьогодні ми можемо сказати, що у Харківській області в нас понад 140 кілометрів
належно облаштованого кордону. По Сумському
загону зараз практично перекриті усі напрямки
зосередження основних зусиль. Хоча для гарантованого перекриття усієї російської ділянки
ресурсів поки що не вистачає. Тому і йдеться
про напрямки основних зусиль – ділянок, де
зафіксовано найбільше спроб проривів нелегальних мігрантів, де періодично ми бачимо
незаконне переміщення товарів, вантажів, наркотиків тощо. Тут встановлені паркани з «єгозою» та викопані рови. Навесні, коли дозволять
погодні умови, цю роботу буде продовжено.

вально днями від наших американських партнерів туди надійшло спеціальне водолазне
обладнання.
До речі, підрозділи спеціальних дій на
воді дуже ефективно використовувалися на
Дунаї під час затримання судна «Sky moon»
і для перевірки риболовецьких плавзасобів,
які там займаються браконьєрством, а також
для огляду кораблів, що заходять до портів.
Там теж можуть бути порушення, які складно
виявити. Наприклад, декілька років тому до
дна судна було прив’язано 20-літрову каністру із героїном. Те, що подібні «трюки» не
повторяться ніхто гарантувати не може. А ще
можливе перевантаження контрабанди з іноземних суден, що перебувають на рейді, на
українські плавзасоби.
Ще одним завданням для озвучених майбутніх підрозділів стане підготовка до протидії можливому вторгненню. Тоді їм доведеться
проводити спеціальні, зокрема й диверсійні
операції. Наші міжнародні партнери вже про-

– Одна із проблем цієї галузі – те, що частина техніки практично вичерпала передбачений для неї експлуатаційний ресурс. Зараз
у Міністерстві внутрішніх справ вивчається
програма закупівлі патрульних вертольотів
іноземного виробництва для потреб Національної поліції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. Можливо, наступний рік
стане у цьому плані вирішальним. По літаках
ситуація дещо складніша, але із часом буде
вирішена й вона.
– Наскільки може покращитися рівень
забезпечення персоналу Служби житлом?
– Він неодмінно покращиться, адже відомство має масштабну підтримку з боку Президента, Уряду та міністра. Завдяки цьому
належні умови створюються не лише на
службі, але й у побуті. Ми розглядаємо це як
елемент соціального захисту та заохочення
людей, які обирають своєю професією охороняти кордон.

– Щодо відомчої медицини. У державі
розпочалася медична реформа…
– Ще на початку року висловлювалися
різні думки, зокрема, й про те, щоби медицина
стала для усіх громадян загальною. Проте,
взявши до уваги специфіку нашої служби,
яка веде бойові дії, де є поранені та, зрештою,
зважаючи на рівень фінансового забезпечення
прикордонників, вважаю що діюча система
охорони здоров’я у нашій Службі має майбутнє. Тому ми у міру можливостей працюємо
на перспективу.
Зокрема, готуються до запуску два санаторно-курортних комплекси на Львівщині –
у Моршині та Немирові. Зрештою, це дасть
змогу відновити ті втрати, яких ми зазнали
через анексію Криму. При цьому йдеться не
тільки про відпочинок, а й повноцінне лікування персоналу. Адже у Службі є 428 поранених, які цього потребують. Також потребують
уваги й члени сімей персоналу.
Стосовно розширення мережі клінічних
закладів, то практично завершено роботу із
розгортання госпіталю в Харкові.
– З 1 січня наступного року на кордоні
запроваджується біометричний контроль.
Наскільки ми до цього готові?
– Звичайно, у нас виникають певні технічні питання, адже інші країни, які вводили
такий вид контролю, йшли до цього роками.
Хоча у нас на підготовку було лише декілька
місяців. Проте проблема, переважно, полягає
у тому, що більшість громадян Росії та країн
міграційного ризику необхідних документів
не мають. Отже певний час доведеться брати у
них відбитки пальців і формувати базу даних
самостійно.

– Напевно, у нинішній ситуації відчутно
зростає роль оперативної складової охорони
кордону…
– Безумовно. Оперативно-розшукові підрозділи теж зазнали суттєвих змін. Нині їх
виведено на другий рубіж, де вони активно
викривають і припиняють діяльність протиправних організованих груп, які намагаються
створити канали незаконного переміщення
товарів, зокрема наркотиків та переправлення
нелегальних мігрантів. Такий підхід уже призвів до відчутних для злочинності наслідків.
– Петре Олександровичу, як би Ви окреслили перспективи розвитку мобільних підрозділів?
– Коли проводяться масштабні затримання, можливостей оперативного або
контролерського складу, який перебуває на
кордоні, у низці випадків недостатньо. Отже
необхідна належна силова підтримка. Тому
зараз реформуються, і, я вважаю, дуже ефективно підрозділи ДОЗОРу. У планах – їхнє
серйозне розширення, дислокація безпосередньо у регіонах з підпорядкуванням центральному апарату в Києві.
Також, я сподіваюся, що у нас з’являться
ще й ДОЗОР-М, формування яких ми обговорюємо з нашими американськими партнерами. Будемо їх розгортати по Азовському
та Чорному морях. Точки дислокації будуть
визначені. Це ще порядку семи підрозділів.
При цьому дві одиниці у нас зараз діють в
Одесі та Маріуполі. Вони, можна так сказати,
забезпечені за останнім словом техніки. Бук-

Окремо хотів би сказати про будівництво
гуртожитків. Днями здано гуртожиток для
окремої бойової комендатури у Сумах. Важливо, що це не перероблені казарми а нові
приміщення із усіма належними умовами. І
дуже багато контрактників, навіть неодружених, віддають перевагу таким помешканням
замість того, щоб знімати квартири в інших
місцях. Такі ж будівлі з’являться у Луганську,
Чернігові та Харкові.

– Наскільки вагомою для процесу реформування Служби є міжнародна технічна
допомога?
– Переоснащення Держприкордонслужби
відбувається не лише за рахунок коштів
вітчизняного держбюджету, але й великою
мірою за дієвого сприяння Уряду Сполучених
Штатів Америки, Міжнародної організації
з міграції та інших закордонних партнерів.
Загалом із початку року обсяг таких надходжень уже перевищив 700 мільйонів гривень.
Це стосується забезпечення транспортом і різною інтелектуальною технікою для підрозділів на кордоні.

водять навчання фахівців з цього напряму в
Оршанці.
– Чи планується розвиток прикордонної
авіації?

Зараз у нас в роботі перебувають 11 житлових будівельних об’єктів. Зведення чотирьох із них уже завершено. П’ятий – на виході.
Загалом же наступного року плануємо здати
понад 500 квартир.

– Тепер хотілося б дізнатися про
відомчу боротьбу із корупцією…
– Головна вимога у цьому плані до персоналу – нульовий рівень терпимості до корупції.
Адже такі дії можуть «з’їсти» державні органи
немов іржа залізо. Особливо безкомпромісно
ми домагаємося такого підходу від підрозділів внутрішньої та власної безпеки. Для того,
щоб потрапити до цих підрозділів кандидати
як із цивільної молоді, так і з офіцерського
корпусу Служби, проходять жорсткий відбір
з використанням поліграфу та інших специфічних випробувань. Тобто шанси безкарно
«підзаробити» у Службі неухильно падають,
аж до нуля.
n
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Результат – у постійному діалозі
Нещодавно в Адміністрації Держприкордонслужби відбулося
підписання Галузевої угоди між прикордонним відомством і
Профспілкою працівників державних установ України. Вона діятиме
протягом трьох наступних років. Документ формулює основні
принципи визнання повноважень, захист трудових, соціальноекономічних прав та інтересів працівників Служби, встановлює
критерії та здійснює розвиток ділових партнерських взаємовідносин
в інтересах охорони державного кордону. Свої підписи під Угодою
поставили Голова Державної прикордонної служби України генераллейтенант Петро Цигикал, а від Профспілки працівників державних
установ України – її очільник Юрій Піжук. Прописані домовленості
обов’язкові до виконання обома сторонами.
Редакція газети звернулася до Голови Об’єднаної профспілкової
організації Служби Антоніни Птиці з проханням прокоментувати
найбільш важливі положення підписаного документа, а також
підбити основні підсумки діяльності профспілкової організації
протягом нинішнього року.

Записав Андрій КУЧЕРОВ
СКЛАДОВІ
ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ
– Ця Угода напряму стосується понад 4500
працівників, які входять у майже півсотню
організаційних ланок – говорить Антоніна
Миколаївна. – Цими осередками на сьогодні
підписано 45 колективних договорів терміном на три роки. Тому положення Галузевої
угоди варто розглядати в ракурсі невід’ємного
взаємозв’язку з колективними договорами і
тією практичною роботою, яка постійно проводиться профспілками на місцях.
Що ж стосується безпосередньо Галузевої
угоди, то я би хотіла відмітити, що цей документ укладено відповідно до низки законодавчих актів і Генеральної угоди про регулювання
основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні.
Про що це свідчить? У плані підняття
професійного рівня співробітників Служби я
б виділила три складові: створення належних
умов для праці, підвищення фахової майстерності, стимулювання навчання за напрямом
діяльності та підвищення власної кваліфікації.

Голова профспілки працівників державних установ України Юрій ПІЖУК:
– Профспілка і Адміністрація Державної прикордонної служби України з 2009
року працюють у рамках Галузевої угоди,
і співпраця керівництва та профспілки
вашого відомства є взірцем ведення норм
соціального захисту.

Другий важливий блок, що стосується
цивільних осіб, – соціально-економічна діяльність. Наведу показовий приклад: протягом
цього року до профкому надійшло понад півсотні звернень від членів профспілки з органів охорони державного кордону. Питання, які
порушувалися у листах стосувалися широкого
спектра діяльності: неправильного нарахування заробітної плати, житлової проблематики, організаційно-штатних змін, необґрунтованого звільнення або обмеження права
роботи за сумісництвом тощо. Профспілкою на
всі ці звернення було надано відповіді з рекомендаціями, а також стосовно цього інформувалося керівництво. Як підсумок – жодного
співробітника не було звільнено або накладено стягнення без скрупульозного розгляду
конкретно взятої ситуації та обов’язкового
погодження висновків із профспілкою.
Така плідна співпраця з керівництвом
відомства продовжуватиметься й надалі. Галузева угода, як і раніше, передбачає спільне
вирішення соціально-економічних проблем,
забезпечує участь представників профспілки
у роботі з укладення, обговорення і виконання
колективних договорів, а також сприяє ефективному функціонуванню примирних комісій
із розв`язання колективних трудових спорів.
Красномовне свідчення у цій діяльності – проведення десяти спільних засідань профкому і
керівної ланки відомства. А у квітні на одному
з таких заходів, коли обговорювалися вкрай
важливі питання, пов’язані з охороною та
оплатою праці, проведенням оргштатних змін,
організацією літнього відпочинку персоналу
відомства та членів їхніх сімей взяв участь
представник Київського міського комітету
Профспілки працівників державних установ
Дмитро Скаковський.
Хочу також наголосити, що випадків
затримки заробітної плати персоналу по підрозділах органів охорони кордону та центрального апарату немає. У цілому фінансові
питання контролюються профкомами на всіх
рівнях і розподіл премій, надбавок та доплат
проводиться щомісяця комісійним шляхом.
Середня заробітна плата працівників по відомству цього року складає 5624 гривень.
СОЦЗАХИСТУ – ОСОБЛИВА УВАГА
– Що стосується соціального захисту, який
є невід’ємною складовою діяльності профспілок, варто зазначити категорії робітників,
котрі потребують додаткової уваги. Мова про
тих, кому необхідно спеціалізоване лікування.
Це люди, які хворіють, наприклад, на гепатит,

туберкульоз або СНІД. Процес лікування, одужання та реабілітації у них довготривалий. За
цими працівниками в обов’язковому порядку
зберігаються робочі місця та створюються відповідні умови. І завдання профспілки – максимально допомагати у рамках існуючого законодавчого поля людям, які потрапили у таку
непросту життєву ситуацію.
Також чимала увага приділяється організації літнього відпочинку. Це стосується як
наших службовців, їхніх родин, так і учасників війни та бойових дій, військовослужбовців
відомства та членів їхніх сімей.
Нинішнього року за нашого сприяння
оздоровлено 26 членів профспілки у санаторіях «Молдова», «Скадовськ», «Червона
калина» й «Жовтень», а також 20 дітей у
Одеському санаторії імені Юрія Гагаріна та
«Скадовськ». Причому профспілкою надано
знижку на придбання путівок у розмірі понад
56 тисяч гривень.
Крім того, 65 членів профспілки та 35 дітей,
завдячуючи напряму укладеним угодам, провели
оздоровлення в санаторіях «Черче», «Аркада»,
«Аркадія», медичному реабілітаційному центрі
«Затока» та Одеському таборі «Дружба». При
оформленні документації їм була надано знижку
на суму 107,9 тисячі гривень.
Окремо хочу згадати багатодітну сім’ю
нашого офіцера, який має чотирьох малих
діточок і за нашого сприяння ця родина оздоровлювалась у санаторії «Скадовськ».

Необхідно відмітити, що профспілки
наполягатимуть на зміні роботи санаторновідбіркових комісій. Аналіз та досвід їх
діяльності показує, що необхідно пришвидшувати процес відповідей на запити персоналу щодо можливості забезпечення оздоровчими путівками у літній період. Якщо
працівник або військовослужбовець навесні
матимуть гарантовану відповідь стосовно
термінів поїздки – це значно полегшить
нашому персоналу організацію відпустки
разом з родиною.
ІНСТИТУТ КАПЕЛАНСТВА:
ЗРОБЛЕНО ПЕРШІ КРОКИ
– Однак, повернемося до Галузевої угоди.
Вперше у цьому документі прописано нову
категорію службовців, яка зовсім недавно
з’явилась у штатних розписах прикордонних
підрозділів. Це капелани. На сьогодні нововведені посади зайняли 22 особи духовного
сану. Необхідно відмітити, що всі організаційні питання введення нового інституту працівників вирішувалися ретельно. У Галузевій
угоді з цього приводу закладено всі необхідні
норми трудового законодавства. Ця категорія
матиме 9–12 тарифну сітку і в цьому плані
їх можна прирівняти до психологів. На моє
особисте переконання, вплив капеланів у
військових підрозділах буде дуже сильним.
Церкві у нашій країні традиційно довіряють
більше, ніж іншим інститутам, тому і роль
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підвищення рівня оплати праці стоїть сьогодні
актуально як ніколи.
Ця проблема виникла не ситуативно. Під
час проведення жовтневої конференції наголошувалося на дієвому соціальному діалозі
профспілок і керівництва прикордонного
відомства, але одночасно прозвучала низка
критичних зауважень щодо низького рівня
заробітної плати. Мова насамперед про розмір премій – на сьогодні вона складає 41,6
відсотка від посадового окладу. Багато це чи
мало? У сьогоднішніх реаліях – недостатньо,
адже цей відсотковий розмір незмінно існує у
розрахунках заробітної плати понад двадцять
років! За цей час, як то кажуть, багато води
збігло. Змінилися підходи у багатьох фінансових розрахунках, значно виріс фонд заробітної
плати, є певна його економія. Так що час для
змін актуальний як ніколи. Цю позицію профспілкового комітету було озвучено на минулій
Колегії Держприкордонслужби. Варто зазначити, що Голова Служби дав розпорядження
вивчити це питання у взаємодії з фінансовими
органами. Сподіваюся, що ця проблема у
короткотерміновій перспективі почне вирішуватися. На ці зміни дуже чекають ті, хто вірою
і правдою служить прикордонному відомству
і бажає приносити користь Службі, але реалії нашого життя примушують професіоналів
шукати іншу роботу, зокрема й за кордоном.

священнослужителів значно серйозніша.
Переконана, що новопризначені капелани
посилюватимуть моральний дух охоронців
кордону і стануть надійною психологічною
опорою для наших прикордонників. Водночас
ми будемо створювати цій категорії режим
максимального сприяння, щоб священнослужителі стали невід’ємною складовою прикордонних підрозділів.
РОЗМІР ПРЕМІЙ
НЕОБХІДНО ЗМІНЮВАТИ
– Вище вже зазначалося, що Галузева
угода передбачає широкий спектр можливостей для професійного зростання. Проте сьогодні я б хотіла звернути увагу на таку категорію працівників, як інспектори з охорони
праці. Цей напрямок діяльності дуже важливий, адже він пов’язаний зі збереженням не
лише здоров’я, але й життя. І навантаження
на цих співробітників суттєве. Водночас більшість інспекторів говорить про низький рівень
оплати праці. Важко приводити дієві аргументи людині, яка отримує мінімальну зарплату, працюючи не покладаючи рук. Фахівці,
які збираються звільнятись, а це, до речі, не
тільки інспектори з охорони праці, передусім
акцентують увагу на невідповідності службових навантажень із рівнем оплати. Професіонали не хочуть працювати за мінімум. І така
ситуація притаманна усім регіонам, де розташовані прикордонні підрозділи. Тому питання

ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ –
ЗБЕРЕЖЕННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ
– Основне в роботі профспілкової організації полягає у принципі збереження для
працівника робочого місця. Це незримо
закладено у кожній статті як Галузевої угоди,
так і Колективних договорів. Всі інші складові діяльності відштовхуються саме від цієї
основи: регулярна заробітна плата, доплати,
премії, соціальний пакет у вигляді медичного
забезпечення, можливості оздоровитися під
час гарантованої щорічної оплачувальної відпустки, матеріальна допомога тощо.
Об’єднана профспілкова організація ставить перед собою багато завдань, серед яких
слід виділити проблему обмеження постановки персоналу Служби на чергу для отримання житла та оподаткування путівок. Ці
проблеми доведені до керівництва відомства
і триває планомірна робота щодо їх подолання.
Крім того, на наше тверде переконання,
службовці, які відпрацювали на благо відомства 25 і більше років, достойні того, щоб
отримати статус ветерана Державної прикордонної служби. Я переконана, що це питання
є досить актуальним для нашого відомства.
Працівники пліч-о-пліч з тими, хто носить
погони, переживали процеси становлення як
прикордонних військ незалежної держави, так
і сьогоднішньої Служби.
Після підписання Галузевої Угоди між
прикордонним відомством та Профспілкою
працівників державних установ України,
Голова Державної прикордонної служби генерал-лейтенант Петро Цигикал у своїй промові зазначив, що «Профспілка – це наше
майбутнє, і я висловлюю своє прохання й
пропозицію щодо підтримки Стороною профспілки наших намагань і заходів у боротьбі з
корупцією і щодо соціального захисту людини
праці та сподіваюся на взаємну підтримку».
Звичайно, ми повністю підтримуємо такі
необхідні і правильні слова очільника відомства. У своїй діяльності Об’єднана профспілкова організація користується принципом
постійного діалогу, який обов’язково приведе
до позитивного результату.
n

Ефективність
помножена
на взаємодію
Нещодавно Державна
прикордонна служба завершила
проведення спільної спеціальної
прикордонної операції
«Кордон-2017». На відміну
від минулих років, враховуючи
набутий досвід, рамки та
можливості проведених
заходів були значно розширені.
Прикордонне відомство, як і
раніше, виступило головним
ініціатором та загальним
координатором операції.
Андрій КУЧЕРОВ
Мета проведення спеціальних заходів
полягала у зниженні рівня протиправної
діяльності на кордоні, упереджене реагування
на прогнозований розвиток обстановки на різних ділянках, включаючи протидію нелегальній міграції, незаконному переміщенню підакцизних товарів, контрабанді наркотичних
речовин, зброї та боєприпасів. Оперативні дії
поширювалися на 15 прикордонних областей.
Виключення – українсько-білоруський сегмент, адміністративна межа з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки
Крим та зона проведення АТО.
Окрім підпорядкованих органів і підрозділів Держприкордонслужби, в операції
взяли участь взаємодіючі структури: Служба
безпеки, Національна поліція, Національна
гвардія, Державні міграційна та фіскальна
служби. Окремі завдання покладалися на
радіотехнічні частини Повітряних Сил
Збройних Сил, підрозділи «Укрзалізниці» та
Украероруху.
Також до «Кордону-2017» були задіяні
ресурси прикордонних відомств Польщі,
Словаччини, Угорщини, Румунії й Молдови.
Активну участь у заходах брали і міжнародні організації: Європейське агентство
FRONTEX, Місія ЄС EUBAM, INTERPOL,
EUROPOL, а також аташе з правоохоронних
питань та офіцери зв’язку іноземних дипломатичних установ, акредитованих в Україні.
Під час активної фази операції виявлено
та вилучено 559 одиниць зброї, 7751 боєприпас, 1,471кг вибухової речовини, понад
473 кг наркотичної речовини, 358037,164 гр.

психотропних засобів, 3672535 пачок сигарет, 244 кг бурштину, 59107 літрів спирту.
Загалом у 2323 випадках вилучено товарів на
загальну суму понад 272 млн 931 тис. гривень. Крім того, було знешкоджено понад два
кілометри нелегальних трубопроводів, виявлено 670 одиниць знарядь лову та більше
36 км риболовних сіток, вилучено майже 48
тонн морепродуктів.
Окрім цього затримано 714 нелегальних мігрантів, 31053 особи за порушення
державного кордону і 5225 людей за порушення прикордонного режиму. Цікаві факти:
47 осіб затримані у гідрокостюмах під час
спроб незаконно перемістити сигарети, у 157
випадках зафіксовано порушення порядку
використання повітряного простору, в тому
числі з перетином державного кордону, виявлено та затримано один малий літальний апарат типу «Мотодельтаплан» та два безпілотних літальних апарати типу «Квадрокоптер».
Протягом операції виявлено 303 підроб
лених та 4582 недійсних документів, відмовлено в пропуску через державний кордон
15061 іноземцю, з яких понад 3555 – потенційним нелегальним мігрантам.
Водночас правоохоронцями виявлено 39
злочинних груп у складі 99 осіб, причетних
до переміщення незаконних мігрантів, 13
груп у складі 65 осіб займалися контрабандною діяльністю, 13 – торгівлею людьми.
Крім того, задіяні у спецоперації правоохоронці припинили діяльність 16 злочинних
груп, причетних до переміщення незаконних
мігрантів, 11 груп займалися контрабандною
діяльністю, 9 – торгівлею людьми.
Загалом на державному кордоні протягом
проведення операції складено 64081протокол та накладено штрафів на загальну суму
28 млн 966 тисяч гривень.
n
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правда війни

Колеги, яких ви
не знаєте
Ви вірите в того, хто може пройти навшпиньки
по краєчку карниза і не впасти? В того, хто може
проникнути в будівлю через димар або навіть
прошмигнути крізь стіну? У того, хто може
непомітно залізти під подушку, коли ви на ній спите
чи пройти поруч, не привернувши вашої уваги, сидіти
з вами за одним столом і не запам’ятатися зовсім?
Валерія КАРПИЛЕНКО
Мабуть, це все надто схоже на список
новорічних див, та я дещо про інші дива –
реальніші.
Є в моїй прикордонній службі люди,
про яких ніхто ніколи не напише. Я кажу не
про їхні справи, а про самих людей, бо їх не
бачать, не знають, не запам’ятовують – це
якраз професійне. Але від того, що вони
роблять, змінюється надто багато – увесь хід
нашої з вами історії.
Той, про кого я хочу вам розказати, сидить
навпроти мене, а я чи не вперше не знаю, які
йому ставити питання, бо майже кожна відповідь
не має права бути опублікованою. Ви уявляєте,
яка це трагедія для журналіста? Я не можу
говорити про колір його очей, волосся, поставу...
(не кажучи вже про те, щоб зробити фото). Про
те, де він народився, навчався, яку має родину...
Володимир прикордонник, для якого
кордони – значно ширше. Та що там, для якого
кордонів немає.
Він прийняв рішення бути військовим
ще тоді, коли війни в Україні не було. Однак
прийняв рішення приїхати на Схід, коли війна
почалася. «Хто справді був на «бойових»
– той менш за все про це говорить» – каже
Володимир та зазначає, що Маріуполь став
для нього особливим містом. Навряд чи я
перебільшу, якщо скажу, що це прифронтове
місто змінило його життя. Водночас він, що
говорить чистою українською не лише в
офіційному спілкуванні, а скоріше – з-поміж
близьких людей, зріднився з цією також рідною
йому землею. В кабінеті прикордонника
висить тризуб, вишитий кимось сміливим з
нині окупованого Донецька. Він говорить про
тимчасово непідконтрольну територію лише
як про таку, що рідна нам.
У Володимира є безліч прикордонних
нагород, а також – від вищого керівництва
країни. Втім, я розумію, що всі розмови про
роботу лишаються тут – на роботі – серед
вірних побратимів.

Він у курсі всього, що відбувається, ніби
чує і бачить більше за інших. Хоча, чому
«ніби», все так і є. Бо наразі йде війна не лише
у фізичному просторі, але й у інформаційному,
і Володимир у ньому – боєць.
Тоді як усі новорічні персонажі
працюють лише по святах – він, навпаки, не
відпочиває ніколи. Але його казкові «сані»
(звісно, я про автівку), долають величезні
відстані по Україні, аби бути там, де є така
потреба.
Телефон ніколи не замовкає. Майже. Він
або дзвенить, або сповіщає про повідомлення.
Тож і говорити особливо ніколи. І ні про
яке інтерв’ю не може йти мова. Те, що маю
можливість просто спостерігати за роботою і
щось запам’ятовувати, – вже добре.
«У мене ніколи не брали інтерв’ю» –
посміхається Володимир, і я ставлю собі
питання – як багато у нас в країні є таких,
котрі роблять справу знаючи, що ніхто
ніколи про це не розповість? Що ніякої за це
вдячності не буде. Лише постійна небезпека,
переїзди, безсонні ночі і робота. Робота,
робота, робота...
Та в той же час є у ньому щось неймовірнорадісне, неймовірно... живе і палаюче. Є мета
в житті і є бажання радіти життям. Ось це і
є Національна Ідея, про яку всі говорять. Ідея
захисту й розбудови України.
Я не знаю, чи змогла вам розповісти хоч
щось. Чи вибудувався в цьому портретному
нарисі хоч якийсь образ людини, яку я
запам’ятаю на все життя, але не можу вам
показати ніяк більше. Сподіваюся, що так.
Мені хочеться трохи більше розповісти про
людей, які роблять неможливе, аби у нашої
країни було майбутнє, аби воно було у нас з
вами. Але все, що у мене є для цього – лише
слова...
Та головне зараз, скільки б вам не було
років, – вірте в дива. Вірте у подарунки від
Святого Миколая. Звісно, якщо ви добре себе
поводили. Бо всі рано чи пізно отримають
гідну відплату за свої справи. Тож вірте в
справедливість і людей, які справді керуються
лише нею.
n

Коли у країну під будь-якою
назвою приходить війна, осторонь
неї лишаються лише ті, хто
не має повноцінного зв’язку із
реальністю, зокрема малюки.
Решта відчувають, що життя
стало іншим. Для когось воєнні
негоди – це зруйнована ворожим
снарядом домівка, для інших –
змушене рятівне переселення
подалі від палаючих рідних
місцин, для декого – втрата
рідних, близьких та знайомих, для
інших – це додаткові матеріальні
складнощі та тривожні новини із
телевізора. Таке не забувається.
Навіть люди, яким не довелося
тримати в руках зброю, згодом
ділять час на до і після війни.
Для фронтовиків війна – це
змушене «ходіння під смертю»,
фізичне відчуття болю, тягот
і втрат. Несамовита боротьба
між бажанням жити й
обов’язком.
Багато чого доводиться
пройти на передньому краї. Проте
коли небезпека минає, у свідомість
бійців, як правило, врізається
один яскравий епізод – момент
найбільшої небезпеки, шаленої
нервової напруги, що «стоїть
перед очима» до кінця днів. Такі
спомини – наче шрами для тіла.
Саме про такі випадки ветерани
розповідають молоді протягом
десятиліть, намагаючись дати
полегшення незагоєним ранам
своєї душі та переконати інших
наскільки важливим є мир.
Сьогодні ми хотіли навести
декілька подібних історій,
учасниками яких стали нинішні
військовослужбовці ДОЗОРу.
Звичайно, вони не вирізняються
красномовством прихованих за
позивними оповідачів, проте цінні
тим, що в них – правда про те,
наскільки страшною є війна.

Незагоєні шрами душі
Підготував Андрій ПОЛІЩУК
ДОРОГА ЖИТТЯ
Вальтер: «...Жовтень 2014-го. Село Піски.
На той час проходив службу в складі 95-ої
аеромобільної бригади. Вже звичайна, навіть
рутинна, робота. Формуємо колону з кількох БТРів. Завантажуємо б/к, воду, сухпаї...
Далі – найважчий етап. Чекаємо поки стемніє.
Інтенсивність ворожого вогню трохи стихне і
– гайда... Нарешті в радєйці чути голос Майка
«Лєнтачка, на старт!». Займаємо місця в броні
і тонемо в клубах сивого диму. Тепер головне –
добратися до терміналу ДАПу, не натрапити на
фугас і не дати себе розстріляти. Інакше хлопці
залишаться без надії і можливості тримати оборону...
Лише кілька кілометрів відкритої місцевості – дорога життя. Тут все залежить від
навиків водія і швидкості реакції кулеметника...».
ДЯКУВАТИ, ЩО ЖИВІ
Таракан: «...Пам’ятаю 2014-го, під час
спільного розвідувально-пошукового рейду з
підрозділами ЗСУ, поблизу пункту пропуску
«Довжанський», підрив на фугасному заряді
свого БТР-80. Я був у ньому в якості командира.
Зверху на броні 12 чоловік десанту, яких під час
вибуху розкидало метрів на 15 – 20... Контузії,
переломи, забої, рвані рани, але того разу, Богу
дякувати, всі залишилися живими...».
І ВСЕ Ж МИ ВИСТОЯЛИ…
Вєтер-30: «...2014-й був «спекотним». Ми
з товаришами по взводу в складі 79-ої аеромобільної бригади, здійснювали прикриття
на одному з напрямків біля пункту пропуску
«Маринівка». Зайняту висоту, жартома, назвали
«Дві цицьки», бо вона мала два рівнозначних
виступи. Завданнями було утримувати висоту та
не допустити прориву колон техніки зі сторони
Російської Федерації.
16 днів тримали оборону. По нас працювала
ворожа арта різного калібру... Боєприпаси закінчувалися. Підвозу б/к не було, так як всі шляхи

були відрізані. Щодня ворог намагався прорвати
оборону і пройти точку, але всі спроби закінчувались невдачами...».
НІЧНА ОБОРОНА
Ганс: «...Перший постріл завжди неочікуваний. Абсолютно байдуже з чиєї сторони полетіла
куля. Цієї миті по тілу розбігаються мільйони
холодних босих мурашок. Пульсує адреналін,
який мобілізує тіло на надлюдські можливості.
Мозок у стресовій ситуації підключає всі свої
резерви, видаючи сотні рішень і можливих розвитків подій...
Травень 2014-го. З пацанами посилювали
відділ прикордонної служби «Станиця-Луганська». Дещо нестандартне, до того часу, посилення (посміхається)... Приблизно о 20:00
підвечеряли і, кожен зі своїми думками, порозбрелися, щоб «кімарнути». Але ж ні... Думки
про сон пропали самі собою, коли почули
крики чергової служби: – «Нас окружают!..».
Кинувши оком з другого поверху, побачили
до двохсот озброєних чоловіків і техніку, яка
підтягувалася. А вже за хвилин 10 – 15 по нас
почало працювати ПК, а далі – гранатомети
та інша стрілецька зброя (розсіяним поглядом
дивиться у вікно)... Бій тривав, приблизно з
22:00 до 07:00 наступного дня. Ми вистояли і
дали гідну відсіч... Зранку залишки сєпарів,
піджавши свої смердючі піджарені хвости,
порозбігалися...».
НАЧЕ ЗОРЯНЕ НЕБО
Сова: «Літо. Літечко 2014-го. Довжанський... Незабутній смак консервів, які виймаєш
зі згорівшої техніки..., маленькі радощі – голос
рідних з телефонної слухавки... Бойові втрати...
Головний принцип життя полягав у тому, щоб
вижити…
Регулярні мінометні обстріли. Деколи можна
було звіряти годинник, особливо вночі. Навколо
втомлена і спалена земля. На перекритті пункту
пропуску щоразу добавлялися сотні нових дірочок і диріщ, ніби нічне зоряне небо...
Окрема тема – зірки на плечах. Їх там не
було. Всі намагались виживати як єдиний організм і підтримували один одного, незалежно
від військового звання, чи рангу. В одному

«котлі варились». І одна ціль – повернутися
живими...».
ПЕКЕЛЬНА КУХНЯ
Кок: «Я ще з юних років любив куховарити.
Проте в армії не став цього приховувати і вгадайте, на яку посаду мене призначили?.. Посміхається. Друге діло – польова кухня і приготування їжі на війні. В бою разом із викидом адреналіну солдат втрачає неймовірно багато енергії,
яку необхідно поповнювати. Ти не знаєш, як
надовго затихли постріли та вибухи, і в стислі
терміни «шаманиш» попоїсти. Деколи з нічого,
точніше, з того, що попадається під руку. Специфіка військового кухаря в тому, що коли йде
бій – ти боєць, а коли затишшя – кухар.
Довжанський. ММГ №5. Напередодні свята
– Дня Військово-Морських Сил полетіли «подарунки» у вигляді артилерійського обстрілу. На
той час, вже приблизно тиждень, я вправлявся
сам, так як мій помічник по кухні був поранений.
Саме збирався приготувати вечерю. Мала бути
кашка, але знову «засвистіло». Один із 120-міліметрових попав у польову кухню. Її розірвало.
Ось вам і «пекельна кухня».
Далі стало важче. Доводилося копати ями,
щоб розпалити багаття і бодай щось приготувати. Хліба і сухарів вже не було, але ділилися
тим, що мали. Так йшли дні, тижні. Провіант
закінчувався. Всі шляхи відрізані... Нарешті підрозділи ЗСУ прорвали нам коридор для виходу.
Нарешті... Але вийшли не всі...».
«ЗІНГЕР» ПРОТИ РПГ
Макс: «Хлопці часто дають зброї імена.
Хтось дає ім’я коханої, хтось порівнює з предметами побуту.., хто як. І я не виключення.
Свій 7,62 мм ПКМ назвав «Зінгер», як швейна
машинка, бо «строчить» добре.
Це було восени 2014-го. Наша група отримала наказ перевірити дорогу на напрямку
Маріуполь–Новоазовськ. Обрали позицію,
замаскувалися. З настанням темряви вийшли в
розвіддозор. Пройшли метрів 700, як раптом,
по радєйці, отримали команду «залягти». І дійсно, за декілька хвилин з «сірої зони» виїхав
силует автомобіля без розпізнавальних знаків
та з вимкненими фарами. Щось типу «Газелі».

З відносно невеликою швидкістю він проїхав
повз нас у бік місця зосередження основної
групи. Наряд залишився непоміченим. Раптом
авто звернуло на польову дорогу і зупинилося.
Нічого доброго це не віщувало, тому я прийняв
рішення повернути склад ДОЗОРу до основних
сил. Натомість сам знайшов вигідну позицію
для ведення вогню. Розташувався на пагорбі,
якраз між нашими хлопцями і невідомо ким.
Не встиг віддихатись, як побачив вогневий контакт. За лічені секунди полетів перший постріл з
РПГ. Снаряд, дякуючи Господу Богу, не влучив.
Сєпарські гранатометники видали свою позицію,
а тому саме час пускати в роботу свій «Зінгер».
Насипав від душі, щоб дати можливість своїм
оговтатися. Перша стрічка полетіла. Зрозумів,
що треба міняти позицію, бо теж «засвітився».
Перебіг. Вмостився. Коли побачив влучний
постріл з гранатомета нашими бійцями, це мене
неабияк надихнуло. Вороже авто спалахнуло. Я
пустив у хід другу стрічку. Подавляючим вогнем
ми відтіснили залишки сєпарської піхоти і, ті,
хто не пішов на побачення з дияволом, порозбігались. Стихли постріли і крики, але «Зінгер»
ще з годину часу поглядав на поле бою. «Дали
вугля», так би мовити…».
РЯТІВНИЙ БУКСИР
Комісар: «До війни ніхто особливо не
задумувався над кольором військової техніки.
Головне – щоб «губи були намальовані», тобто
щоб мала гарний і респектабельний вигляд.
Пам’ятаєте ті УАЗи, які ще жартома називали
«попугаї»? Коли розпочалися бойові дії на Сході
України, лише тоді стало зрозуміло, що це все
демаскує позиції бойових груп і нарядів.
Кінець літа 2014 року. МПЗ «Херсон». Посилювали ділянку кордону на відділах прикордонної служби «Побєда» та «Кузнецово-Михайлівка». Після тижня мінометних обстрілів, наша
група отримала завдання вивести персонал місцевих відділів до н.п. Новоазовськ. До цього
моменту з тилу нас прикривав 5-й батальйон
територіальної оборони. З його відводом ми
залишилися з «відкритою спиною». На ранок
наступного дня стали на марш. Дійшли до точки
спокійно, хоча було постійне відчуття, що за
нами ведуть безперервне спостереження. Ні,

це не параноя, а так званий інстинкт самозбереження. Зайняли позиції на північній околиці
міста в лісосмузі. Одразу після світанку розпочався обстріл зі стрілецької зброї. Нічого особливого. Нічого, поки не надійшла інформація
від батальйону «Дніпро», що з іншої сторони в
місто зайшла велика колона ворожої техніки та
живої сили.
Всі державні та правоохоронні установи
були захоплені. Єдиний шлях – прориватися
в бік Маріуполя. Я зі своїм екіпажем, на УАЗі
«Патріот», отримали завдання щодо прикриття
відходу колони з тилу.
Рухались повільно. На нашому сіренькому
«Патріоті» ми були дуже помітною і легкою
ціллю. За декілька кілометрів ходу помітили, що
нас наздоганяє ворожа БРДМ-ка з бойовиками
неслов’янської зовнішності на броні.
Повз нас почали хаотично пролітати
постріли. Одноголосно вирішили прийняти бій.
Пам’ятаю, що кулеметник почав працювати першим. Потім решта підключилися. Поки хлопці
вели вогонь зі стрілецької, я, неочікувано для
самого себе, встиг зробити два постріли з гранатомета РПГ-7В. Кількість вражених цілей ми
перевіряти не стали, позастрибували в авто і рванули далі.
Нашу доволі «романтичну» подорож вкотре намагалися перервати на перехресті «Роза
Люксембург». З лісосмуги раптово визирнуло
БМП. Тягатися нам не було чим, тому вирішили «давити на гашетку». По дорозі викидали
димові шашки, щоб дезорієнтувати противника.
Відірвалися.
Коли вискочили на трасу, задимів двигун і
змучена машина стала. Однак, світ не без добрих
людей! Біля нас одразу зупинився жовтий
«Фольксваген Т4» і водій запропонував допомогу, тобто взяти нас на буксир. Сказав, що до
Маріка кілометрів 40 і без проблем нас дотягне.
Погодилися не вагаючись (посміхається).
Вже за годину перед нами широко розкрило
двері славне місто Маріуполь. Приєднавшись до
основної групи, ми лише мовчки дивилися один
на одного, не розуміючи, яким чудом вирвались
із пащі ворога.
Ніколи в житті я не забуду того доброго чоловіка. Дай йому, Боже, здоров’я!».
n
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люди і долі

Сергій Колмогоров. Стояти на своєму
Нещодавно українське
суспільство сколихнув перегляд
справи прикордонника Сергія
Колмогорова, який опинився
на лаві підсудних за начебто
навмисне вбивство під час
виконання службових обов’язків
у зоні проведення АТО. Втім,
у суду касаційної інстанції
виникли серйозні питання до
слідства та нижчих судів,
тож вирок скасовано. Сергія
звільнено з-під варти просто
в залі засідання, а справу
направлено на повторний
розгляд.
Старший солдат Сергій
Колмогоров погодився
зустрітися з нашим
кореспондентом, тому маємо
нагоду познайомити з ним
читачів.
Володимир ПАТОЛА
Народився майбутній український військовий у Бердянську, на березі Азовського моря,
отож і не дивно, що найяскравіший спогад
дитинства у нього – як вчився плавати. Це було
у п’ятирічному віці.
– Навчав батько. Він був моряком свого
часу. Витратив на все секунд п’ять: викинув із
човна. Так самого його вчив колись дідусь, і,
як потім виявилося, у нас багато людей вміють
плавати завдяки схожому способу. Специфіка
міста, – розповідає Сергій.
На запитання «Чи успішно все пройшло?»
відповідає з усмішкою:
– Як бачите, ми ж зараз спілкуємося. – Пізніше чоловікові не раз доведеться застосовувати батькову науку не лише серед морських
хвиль, адже його життя не скупилося на ситуа
ції, коли, щоби «виплисти», необхідно діяти
швидко, рішуче і правильно, покладаючись
лише на себе.
Думка пов’язати долю з військовим одностроєм з’явилася швидше навіть не у Сергія,
а в його родини. Це і не дивно, адже дідусь
і дядьки служили, батько був цивільним
моряком, а в 15 років хлопець близько познайомився з чоловіком сестри – на той час уже
офіцером.
Сергій швидко став одним із кращих на
заняттях допризовної підготовки. З 12 років
він активно займався стрільбою з малокаліберної гвинтівки та пістолета Моргуліна. І
зараз чоловік з теплом згадує першого тренераінструктора міського тиру – гарного педагога і
талановитого професіонала:
– Приходиш на заняття. Скільки разів
штангу підняв – стільки тобі патронів і дадуть.
Ми ж як завжди, дурники, все норовили не по
цілях, а по цеглинах постріляти, за що й отримували на горіхи. Потім батько відправив мене
на дзюдо. Дядя Вова, наш тренер, користувався
у хлопців прізвиськом «залізний». Маленький такий дядько, 160 см ростом, але такі речі
витворяв.
Приходили спортсмени, на дві голови вищі
від нього, щось намагалися зробити. – Та куди
там! – літали в спарингу як метелики.
У 15 років Сергій зайняв третє місце на
міських змаганнях з дзюдо та отримав від
батька грошову премію – 3 карбованці.
Закінчивши школу, спочатку мав намір
вступити на навчання до льотного училища.

Завадили, звичайні для 90-их років, матеріальні
проблеми. Тож ідею тимчасово відклали, а в 17
років він уже активно «штурмував» військкомати, щоб піти на строкову службу:
– Вони від мене «відбивалися». Досі
пам’ятають. Прийшов, кажу: «Хочу в армію,
забирайте». А представники військкомату: «Ще
рік. Потерпи.». – А я: «Нічого страшного. Я вже
готовий», – згадує воїн.
Потім професійне училище. Вивчився
на столяра-силовика. Багато речей робив на
виставки. Якщо у школі часто отримував
трійки, то в училищі стало цікавіше і за 5-бальною системою середній рівень успішності
стрибнув до 4,9 бала.
– Я дерево любив і досі люблю, – розповідає старший солдат. Робив ексклюзивні
меблі – такі, яких немає ні в кого, у єдиному

«Події в Іраку за мірками
палаючого Донбасу
2014-го – «курорт»...
екземплярі. Без шаблонів. Різноманітність та
індивідуальність – це найкраще, що може бути.
Це було цікаво і приємно від самої роботи.
1996 року Сергій таки потрапив до війська. Готували в тодішню Національну гвардію. З військкомату їхню групу направили в
Запоріжжя. Там призовники провели 6 днів:
загубився «покупець». Як наслідок, хлопців
послали до Бердичева у навчальний центр.
Готувався за програмою командира відділення
БТР, БМП. Так склалося, що детально вивчали
обидві моделі бойових машин. Пізніше
знання знадобилися. У цій справі курсант
також виявився відмінником, але прийняти
пропозицію командира і вступити до військового вишу через матеріальні труднощі знову не
зміг. Тож 1997 року потрапив до окремого танкового батальйону в Ізяслав, і строкову службу
продовжив на посаді заступника командира
розвідвзводу.
Після повернення додому почав працювати за цивільною спеціальністю. Проте перша
ж зарплата столяра відбила бажання продов
жувати діяльність у цьому напрямку: замість
«живих» грошей йому видали величезний шматок сиру. 1998 року це називалося «бартером».
Пішов до батька на завод, попрацював
слюсарем-монтажником металоконструкцій.
– Навчився там багато чого цікавого, – згадує Сергій. – Люблю навчатися.

Потім була спроба знайти роботу і краще
життя в Києві, але через серйозну хворобу
матері довелося повернутися додому. На щастя,
підозра щодо важкого діагнозу не підтвердилася. Чоловік відкрив приватне підприємство
і почав працювати на будівництві, доки 2003
року не побачив оголошення в газеті про набір
людей для миротворчої місії в Ірак.
Однак потрапив туди не одразу. Спочатку
служив у 55-ій Окремій артилерійській бригаді
в Запоріжжі на посаді старшого оператораобчислювача взводу управління дивізіону.
В Іраку на момент прибуття Сергія уже
пройшла перша ротація українських миротворців. Як для людей, які не воювали і взагалі не
думали, що колись десь буде війна, там було
трішки страшно. Частина бійців поїхала з конкретною метою – підзаробити грошей, утім
розуміли, куди вони, власне, їдуть.
– Нас приготували для артилерії. Ми знали
прекрасно, що будемо робити, коли і як. Тим
більше президентську комісію пройшли на
«відмінно». Взвод управління визнали кращим,
– згадує старший солдат Колмогоров. – А там
так гарно: як у 9-ій роті. Вилітали з Миколаєва
в бушлатах, у літаку холодно. Один ілюмінатор,
в який нічого не видно, тому що замерз. Прилетіли, літак відкриває апарель, і тут такий потік
розпеченого повітря, що ми всі відчули себе
«пластиліном». Давай одразу «шкуру з себе
знімати». Важко було. Особливо перші тижні.
12 годин стоїш на спостережній вежі. Потім
12 годин повинен спати, але не спиш, потрібно
виконувати завдання, стежити за обладнанням, облаштовувати позиції. Охороняли базу,
стратегічні мости, яких на той час, залишалося
цілих, здається, 4 із 14. Інші підірвані.
Потім була база «Зулу» поблизу
Ес-Сувейра, бойові будні разом із бійцями 93-ої
бригади Збройних Сил України, про яких у
Сергія залишилися найтепліші спогади. Підрив ворожого фугасу 9 січня 2005 року, вбиті й
поранені товариші.
– Був у мене друг з позивним «Вуйко», –
розповідає Сергій Колмогоров. – Він єдиний
живий там залишився, біля епіцентру вибуху.
За декілька секунд до власної смерті його врятував командир – підполковник Олег Матіжев.
Висварив за те, що боєць стояв без бронежилета і послав до бронетранспортера. «Вуйко»
встиг сісти в БТР, почав одягати броню і в цей
момент пролунав вибух, який забрав життя
багатьох українських воїнів, зокрема й самого
Олега Матіжева. Це був справжній командир і
велика людина. Дуже жаль його…

Утім, події в Іраку чоловік називає, за мірками палаючого Донбасу 2014-го, «курортом»:
– Там мінна партизанська війна. Декілька
разів наш та інші блокпости обстрілювали, але
прямих бойових зіткнень особливо не було.
Після повернення на Батьківщину була
служба в підрозділі морської піхоти. Цей період
запам’ятався Сергію, і не лише йому, загальноукраїнськими артилерійськими навчаннями
2006-го року. Тоді трішки «перевиконали»
завдання.
Ніхто не очікував, що мінометний розрахунок, командиром якого під час маневрів виступав Сергій, зіб’є ціль у вигляді стовпа першим
же попаданням.
– Технічна служба лаялася потім: «Ми цей
стовпчик мало не тиждень закопували...», з
посмішкою згадує чоловік ті події. – Нас навчали
на совість: перший заряд для пристрілки, другий
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до кінця!
– на враження, і міна повинна влучити максимум за 50 сантиметрів від місця, куди цілишся.
Підготовка тривала 7 місяців. За цей час ми
змогли опанувати стрільбу саме туди, куди дивилися, в ціль, а не близько до неї. Наш мінометний підрозділ дійсно був елітою. На навчаннях
я по старій пам’яті перевірив усе, підрахували
з хлопцями кут польоту, провели коригування і
першу ж міну поклали туди, куди треба…
Далі роки цивільного життя, робота з будівництвом, меблями, поки не настав 2014-й рік.
З початку анексії Криму старший солдат Колмогоров прибув до військкомату та попросився
на службу. Провів, як він висловився «таємну
операцію виходу з дому», щоби не тривожити
рідних.
Прибув у призначений час, коли відправлялися призовники 25-ої Окремої повітрянодесантної бригади Збройних Сил України і, натомість, почув:
– Ти вже поїхав, о четвертій ранку. Ми
забули попередити, що час перенесли.
– І що робити будемо? А ти не хвилюйся і
далеко не йди. Тут зараз прикордонники збиратися будуть.
– Все серйозно?
– Серйозно, далі нікуди, – спохмурнів військовий комісар. – Війна.
– Тоді тільки проблеми з Кримом починалися, – продовжує чоловік. – Мене першого
квітня забирають в армію. Пожартували так.
Забрали 31 березня, а фактично – 1 квітня. І нас
десятеро добровольців перекинули на Чонгар.
Ми думали, що звідти все почнеться. Настрій
піднесений: Батьківщину треба захищати. В
будь-якому випадку. Були і на Чонгарі «веселощі». Спроби проходу диверсійних груп. Там
трішки підувчилися прикордонних премудростей. Затримували порушників. Російського
солдатика одного – бідненького, обідраного
– запросили перекусити, а він так перелякано
їсть і запитує:
– Ви зі мною нічого не зробите?
– Ми: ні, а що повинні?
– Нам казали що у вас на БТР-ах пили
«Дружби» висять для того, щоби російських
солдатів уздовж перепилювати… – Ми і «прозріли», що таке ворожа пропаганда. – серйознішає Сергій.
Тут, на Чонгарі, довелося йому вперше
лицем до лиця зустрітися з перебіжчиками.
– Був один, Федя, – згадує старший солдат
Колмогоров. – Ми його все намагалися в полон
узяти. Федя був українським солдатом, і потім
залишився в Криму. Постійно ходив у «балаклаві». Я в пункті пропуску видавав талончики.
Там нейтральна смуга. І цей Федя теж там
ходив. Мені коли сказали, що Федя – ще той
«Федя». – Я, як стемніє, давай його збоку обхо-

старший солдат Колмогоров, вирушила до
нового місця дислокації.
– Місто-герой Шевченки. Мегаполіс із
однією вулицею. Жилих чотири будинки.
Штук десять «неробочих». Там ми й облаштувалися.
Підготовка до прориву російськотерористичних військ проводилася з 23 серпня.
24-го вони рушили, а 25-го зайшли повністю.
25 серпня 2014 року ми зустрілися. Прийняли
«гостинно».
Все, що «гостинне» у нас було в руках – тим
ми і прийняли… Підрозділ мобільної застави
виконував завдання, спостерігаючи за місцевістю, коли на горизонті зі сторони Новоазовська з’явилася бойова розвідувально-дозорна
машина. Очевидно, це було авангардне бойове
забезпечення серйозніших підрозділів. Відчуваючи за собою силу, противник ішов нахабно,
з десантом на броні, з піднятими (відкритими)
бронепластинами передніх вікон. Башта із
крупнокаліберним кулеметом повернулася в

– Там була зенітна установка, і вони чогось
першими захотіли в мене вистрелити, – розповідає кулеметник. – Я встиг швидше, Проте з
автомата нам таки попали в каністру з маслом.
Пробили заднє колесо в машині. Ззаду машина
уся розстріляна була. Можна було макарони
цідити. Салон розбитий. Замість скла картонки
клеїли, щоб не сквозило. Вони нас реально

сторону наряду і ворог, не стишуючи ходу, відкрив вогонь. Проте «бліцкригу» не вийшло.
– Хто вони були? Не готовий коментувати.
– згадує Сергій. – Ми БРДМ відпрацювали З
ПКМ-ма. ББЗ-патрони – допомагають добре.
Там 8 міліметрів усього-на-всього броня. Крім
того, противник скоротив дистанцію і цим
полегшив нам завдання. Плюс – у них «брови»
були відкриті. А в скло, зрозуміло, – це ще
краще. Вони нахабно їхали, взагалі не сподівалися якогось опору. Почали стріляти. Машину
нам продірявили, гади. Проте не встигли. Всі
вони не встигли. Ми давай по них відповідати.

ще наші підрозділи на них чекають, російськотерористичне угруповання відійшло назад до
Новоазовська. Колона була серйозна. Водії розказували, що краю не видно по прямій дорозі.
Ми тільки авангард зачепили. Вони підійшли,
«Азов» дав відсіч. Ворог став обходити по
старій дорозі, робити гак, надіючись на інший
варіант проїзду і натрапив на нас…
За півгодини надійшла інформація, що
дві машини вартових рубежу потрапили під
обстріл. Група, у складі якої був Сергій, вирушила на порятунок.
– І от ми на одному УАЗику 11 чоловік
їхали. Хтось на даху, я «на вулиці», на підніжці. Випускати нас ворог узагалі не хотів. Та
ми мали за кермом першокласного аса. Хлопці
знають водія за позивним «Радік».
На запитання «Чи не страшно було?» – відповідає, не замислюючись:
– Страшно, звичайно. А чого не страшно?
Що я, не людина?...
Час нашої розмови підходить до завершення. Коротко зупиняємося на подіях
7 вересня 2014 року поблизу поста технічного
спостереження. Обговорювати деякі деталі не
можемо, оскільки досі триває розслідування і
не все, поки що, дозволяється розголошувати.
– 7 числа ввечері ми перебували у резервній групі швидкого реагування. Командир
повідомив, що проїхала машина. Мене і Гулого
викликали. Машина вже була в початковій
точці. Там знаходився секрет. Було розпорядження – зупинити машину, і ми діяли згідно
із двохсотим наказом. Порушники уже на той

«Або 8 років, або, якщо будеш «гавкати» – ми тобі 12 дамо».
Я відповів: «Добре. Гав, гав».
дити. Хлопці – з іншого боку. Ми тиждень ганялися за тим Федею. Проте він хитрим виявився.
Потім приходить, на російській стороні стоїть і
каже: «А можна я повернуся?».
– Ми такі: «Федю, питань нема, повертайся.
З хлібом-сіллю приймемо». Обов’язково... А
самі думаємо: зараз ми тебе приймемо… З хлібом сіллю… По всій строгості. А як інакше?
Зрадник. Він перебіг, потім назад до нас перебіжить. А потім? Знову? Зрадників прощати –
дурне діло. Якщо зрадник – то це на все життя.
Обстановка в Чонгарі стабілізувалася,
натомість повним ходом розгорялися бойові дії
на сході. Після підготовки в Херсоні мобільна
застава на автомобілях, до якої входив і

У нас що – легкова машина. А в них броньована.
У мене 7,62-міліметровий кулемет, найважча
зброя групи, а в них – аргументи крупніші. У
мене алергія, коли таке в мою сторону направляється. От і вийшло, як вийшло. Відпрацювали,
а там вистрибнули БМД-шки (бойові машини
десанту). Тут я вже засумнівався, що зможу щось
зробити і ми за рішенням командира від’їхали
попередити своїх. Це була колона, яка заходила з
Новоазовська, кілометрів 5–10 від нього.
Наступна зустріч із ворогом цієї ж групи
мобільної застави уже стала легендою.
Російсько-терористичні війська втратили
ЗУ-23, бензовоз і значну кількість бойовиків у
живій силі.

момент намагалися втекти і перебували на
невеликій відстані від ПТС – нашого охоронюваного об’єкта. Законних вимог зупинитися не
виконували. Є компетентні органи, які повинні
в цьому розібратися. Справедливості й правди
хочуть усі. Я – передусім.
Сергій упевнений, що він правильно
вчинив, адже діяв, повністю дотримуючись

«Відчуваючи за собою силу, противник ішов нахабно, з
десантом на броні, з піднятими бронепластинами передніх
вікон. Проте «бліцкригу» не вийшло».
хотіли убити. Кляті москалі, – з гіркотою жартує Сергій.
– Там «Азов» також попрацював по них.
Не дали підступити до Маріуполя головною
дорогою, – пояснює прикордонник. – Я так
розумію: вони хотіли обійти через Године,
Лебединське, але зустріли опір. Не знаючи, які

нормативно-правових актів, які дають військовим право на захист. Я виконував наказ
для попередження злочину зі сторони правопорушників. Була оперативна інформація, що
коли порушники були на березі, вони фарами
подавали сигнали в море, де вже на той момент
курсували кораблі Росії. З позиції закону, як на
нього, усе було зроблено правильно.
За 9 місяців після події Сергія заарештовують. Спочатку 3 місяці домашнього арешту.
Згодом – 25 місяців ув’язнення. Суди першої і
другої інстанції в Маріуполі ухвалюють обвинувальні вироки.
Про особливості роботи деяких правоохоронців чоловік віддає перевагу говорити схематично, не вказуючи конкретних посадових осіб,
що, зрештою, і не дивно:
– Прозвучала пропозиція: «Або 8 років,
або, якщо будеш «гавкати» – ми тобі 12 дамо».
Я відповів: «Добре. Гав, гав». Це якщо не вдаватися в деталі. Маємо те, що маємо.
– Військовий у СІЗО, певно скрутно було?
– Так. Нелегко, замість нагороди за виконання наказу отримати ув’язнення. В СІЗО у
нас була окрема камера для військових, – розповідає Сергій. – Жили дружно. Підтримували
і допомагали один одному як могли. Зокрема,
правовими порадами. Вимушено почали
вивчати юриспруденцію.
Коли ж справа вийшла за межі міста
Маріуполя – у Києві Вищий спеціалізований
суд України скасував попередні обвинувальні
вироки та повернув справу на етап розслідування. Це був максимум, який дозволяли
зробити для вартового рубежу повноваження
касаційної інстанції. Юридичні деталі та порушення процесуального законодавства, допущені в ході слідства і попередніх розглядів,
які призвели до винесення сумнівного вироку,
заслуговують окремого матеріалу.
– Зараз у слідчих ізоляторах багато військових?
– Досить багато, як на мене. Є серед них і
невинні або ті, чиї дії неправильно кваліфікували, інкримінуючи іншу статтю Кримінального кодексу. Однак із кожним таким випадком
необхідно розбиратися окремо і детально.
Сергій упевнений – справедливість повинна перемогти і він буде йти до кінця. Колмогоров хоче одного – добитися правди! Сергій
також висловив вдячність побратимам, волонтерам, громадським діячам та усім, хто підтримував його в скрутні часи.
– Які плани на майбутнє?
– Найближчі плани – суд першої інстанції.
Підготовка, узгодження захисту з юристами.
Надалі є бажання вступити на юридичний
факультет, отримати вищу освіту. Планую продовжити службу.
Привітання від Сергія для побратимів з нагоди
новорічних свят прозвучало прогнозовано:
– Насамперед – щоб без втрат. А ще – вчитися, самовдосконалюватися, діяти рішуче,
залишатися собою, і якщо впевнений, що правий – стояти на своєму до кінця!
n

12 Прикордонник
України
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досвід

Паризькі начерки
Нещодавно у Києві на Національному спорткомплексі
«Олімпійський» пройшла презентація логотипів фіналів Ліги чемпіонів
УЄФА та кубків, за які найкращі команди Європи будуть вести
запеклу спортивну боротьбу у присутності великої кількості глядачів.
Додаткової іміджевої ваги нашій державі додає той факт,
що за всю понад шестидесятирічну історію існування розіграшу
Кубку чемпіонів та Ліги чемпіонів, це буде другий випадок, коли
право проведення фіналу турніру доручається столиці країни,
розташованій у Східній Європі. Водночас Київ має чималий досвід
в організації змагань вищого ґатунку. Варто згадати два фінали
«Євробачення», заключний матч «Євро-2012» та інші спортивні
або культурні заходи. Підтвердив готовність столиці до фіналу
Ліги чемпіонів і мер Віталій Кличко. «20 тисяч гостей відвідало
«Євробачення» в українській столиці, а наступного року у травні ми
очікуємо вп’ятеро більше відвідувачів з усього світу. У нас велике
завдання – на високому рівні провести ці матчі. Ми маємо досвід,
який, безсумнівно, використаємо для підготовки до фіналів Ліги
чемпіонів», – зазначив Кличко.

Записав Андрій КУЧЕРОВ
Водночас до змагань такого рівня організаторами, а в даному випадку це УЄФА, висуваються багато вимог організаційного плану:
від надання офіційних урядових гарантій
до забезпечення ритмічного пропуску на
кордоні вболівальників, гостей та туристів.
Останнє завдання – прерогатива, передусім,
Державної прикордонної служби. Нема сумнівів, що відомство впорається на «відмінно»
з поставленими завданнями. Тим більше, що
наші офіцери мають на сьогодні неабиякий
практичний досвід, в тому числі здобутий за
кордоном.
Один із останніх прикладів – чемпіонат
Європи з футболу, який проходив у Франції. І хоча наша збірна, яка здобула право
грати у фінальній частині, відверто не порадувала вболівальників своїми успіхами, є
позитивні здобутки у цьому напрямку. На
час проведення футбольних баталій група
прикордонників вирушила до Франції для
надання допомоги місцевим правоохо
ронцям.
Сьогодні наш співрозмовник старший
офіцер відділу паспортної роботи управління прикордонного контролю Адміністрації
Держприкордонслужби підполковник Оксана
Михалишина. Вона погодилася поділитися
враженнями від перебування на службі у найвідомішому аеропорту Франції – «Шарль де
Голль».

ФРАНЦІЯ
РОЗСТАВЛЯЄ ПРІОРИТЕТИ
– Розпочати розмову необхідно з того,
що група офіцерів Державної прикордонної
служби, у яку входила і я, не просто допомагала здійснювати прикордонний конт
роль на території Франції, а й брала участь
у проведенні спільної операції FRONTEX
«Єврокубок 2016». Це була третя операція,
яка здійснювалася силами цієї організації під
час футбольних єврочемпіонатів – розпочинає розмову Оксана Миколаївна. – До участі
в ній було запрошено повпредів прикордонних відомств усіх держав ЄС – учасниць футбольного чемпіонату, а також представників
країн, які не входять до складу європейської
співдружності, але їх національні збірні
вибороли право грати у фінальній частині
турніру. Це збірні України, Албанії, Росії та
Туреччини.
Для посилення прикордонного контролю
в пунктах пропуску Франції перебували по
два представники з Албанії, Польщі, Чехії,
Туреччини, Хорватії та Швеції. Право направити трьох офіцерів було надано лише Україні,
Італії та Німеччині. Решта країн делегували по
одному правоохоронцю: це Румунія, Швейцарія, Словаччина, Іспанія, Бельгія, Ірландія,
Португалія, Ісландія, Австрія та Угорщина.
Уважний читач зможе помітити, що я не
згадала Росію. Помилки в цьому немає. Французька сторона відмовилася від послуг представників Російської Федерації. Таке рішення
було прийняте для підтвердження того, що
Франція у такий спосіб підтримує Україну й
одночасно засуджує дії Росії на сході держави
та анексію Криму.
НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН
ЯК УМОВА СЛУЖБИ
– На початку роботи всім учасникам прикордонної операції було доведено ситуацію,
яка склалася у цей період часу: крім чемпіонату Європи з футболу у Франції проводився
традиційний і незмінний за датами знаменитий велосипедний пробіг «Тур де Франс» та
музичний конкурс «Фете де ля мюзік». Крім
того, у країні розпочався літній туристичний
сезон, а мусульмани якраз відзначали свято
Рамазан. Додатково обстановку ускладнили
примхи погоди: неспинні дощі спричинили
масове стихійне лихо з розливом річки Сени.
Взявши до уваги всі фактори, уряд Франції
прийняв рішення оголосити надзвичайний
стан. Враховуючи всі зазначені передумови,
українських прикордонників було поінформовано, що вони працюватимуть за принци-

пом надання практичної допомоги правоохоронцям Франції в режимі «Emergency group
оf special designation», що значить –   «Тривожна/Ситуативна група спеціального призначення».
Крім того, учасникам спецоперації на
кордоні було доведено основні вимоги та
мету спільних дій на кордонах Франції. Це,
передусім, підвищення безпеки учасників та
вболівальників під час проведення турніру,
посилення прикордонного контролю з метою
протидії нелегальній міграції, недопущення
використання іноземцями каналу легального
в’їзду під виглядом вболівальників, виявлення та аналіз нових джерел ризику та протидія діяльності міжнародних кримінальних
структур.
На завершення підготовчої роботи українські прикордонники дізналися, що вони плічо-пліч працюватимуть з правоохоронцями
Франції у центральному аеропорту країни –
паризькому «Шарль де Голль».

порту. Проте протягом дня покинутих сумок та
валіз накопичувалося дуже багато. Для поліції
та інших контрольних служб така ситуація –
можливий акт терору і вони витрачають багато
зусиль та часу на встановлення відсутності
загрози. Щоб уникнути такого розвитку подій,
правоохоронці в аеропорту уважно стежать за
діями пасажирів особливо коли є натяк на залишення особистих речей. У свою чергу подорожуючі знають: якщо тебе схватять на гарячому
доведеться сплатити штраф 750 євро.
Досить незвична для нас ситуація
пов’язана з надзвичайно великою кількістю
в зоні терміналів «Шарль де Голль»... диких
зайців. «Вухасті» досить добре почуваються у
найбільшому аеропорту країни, але вони розглядаються як невелика загроза для діяльності
летовища. Хоча саме дикі зайці час від часу
перегризають різноманітні лінії комунікацій
та риють багаточисленні нори під залізничними коліями потяга метро, який курсує між
терміналами аеропорту.

Цей аеропорт по периметру має протяжність майже 33 кілометри, штат нараховує
1700 поліцейських. Крім того, враховуючи
надзвичайний стан, Міністерства оборони
Франції щоденно посилювало чергову зміну
70 військовослужбовцями, які перебували у
повній бойовій готовності. Також необхідно
відмітити чітке розмежування функціональних обов’язків між прикордонною поліцією,
жандармерією та патрульною поліцією в аеропорту, хоча ці підрозділи є складовими Національної поліції Франції.

КОНТРОЛЬ ПАСАЖИРІВ
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ З ТРАПА
– Цей вид наряду, який ми несли
разом з іншими колегами, використовується коли сідають літаки, що виконують
рейси з країн Африки: Ефіопії, Камеруну,
Південно-Африканської Республіки, КотД’Івуара,   Алжиру, Конго, Тунісу, Єгипту,
Марокко,   а також рейси з Індії, Венесуели,
Болівії, Перу, Японії, Туреччини, Китаю, Йорданії, Сінгапуру, Малайзії, Румунії, Угорщини
та України. Згідно з аналізом оцінки ризиків,
саме рейси з найбільших транзитних аеропортів є постачальниками потенційних незаконних мігрантів.
Цей вид прикордонного наряду застосовується в обов’язковому порядку на усіх рейсах
з Італії, особливо з Мілану, з метою виявлення
підроблених внутрішніх паспортів та ідентифікаційних карток цієї країни, які дуже легко
підробляються.
Прикордонний наряд, у склад якого, як
правило, входить до 18 осіб, на автомобілях
висувається до трапа літака та здійснює попередню перевірку документів на наявність дійсних паспортів справжніх шенгенських віз. У
разі потреби перевіряються й інші документи.
Тільки після такого контролю пасажирам
дозволяється залишити трап або «гейт» та
прямувати до кабін на першу лінію контролю.
Необхідність такого виду наряду у складі
зміни обумовлена тим, що за останні роки
почастішали випадки знищення іноземцями

ЗАЛИШИВ БАГАЖ –
ЗАПЛАТИ ВЕЛИКИЙ ШТРАФ!
– Нам довелося взяти участь у різноманітних видах прикордонних нарядів. Ми перебували у неоднакових ситуаціях, спостерігали
за діями французьких колег, радилися, мали
змогу оцінити ситуацію на власний розсуд,
підмічали нюанси, набиралися безцінного
досвіду. Деякими висновками варто поділитися.
Відразу кидається в очі реакція – з одного
боку правоохоронців, з іншого – пасажирів, на
правила перевезення багажу. Більш того, на
той час ця тема вважалася напрямком зосередження основних зусиль. Крупні авіакомпанії
прийняли рішення про необхідність доплачувати значні кошти  за надлишкову вагу багажу
подорожуючих. Деякі пасажири, не бажаючи
сплачувати значні суми, вважали виходом з
цієї ситуації – залишити власні речі в аеро-
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своїх документів під час польоту на борту
судна та звернення іноземців до влади Франції
щодо надання статусу біженця.
Попередню перевірку проводять також
з метою уточнення, з якого саме рейсу може
прибути потенційний нелегальний мігрант,
що стає повністю неможливим у разі їх потрапляння на першу лінію контролю, де зустрічаються пасажири з усіх рейсів, адже кожні
кілька хвилин в аеропорту приземляються та
відлітають літаки.
ПОСТІЙНИЙ РУХ –
ОСНОВА СЛУЖБИ
Перед початком чемпіонату Європи з
футболу та враховуючи аналіз оцінки ризиків, французькими правоохоронцями було
прийнято рішення про запрошення українських прикордонників нести службу у досить
непростому наряді «Режим пункту пропуску».
Основні обов’язки – прохід у складі
патруля національної поліції по залах при-

льоту та відльоту з метою виявлення підо
зрілих осіб, речей і багажу. З урахуванням
пропускної спроможності аеропорту, перенасичення терміналів пасажирами та проводжаючими особами, даний вид прикордонного наряду вважається найнебезпечнішим і
складним.
Усі наряди «Режим пункту пропуску»
щоденно посилювалися групами від Міністерства оборони Франції. Сімдесят військовослужбовців, ділилися на групи по троє та
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слідували за прикордонниками на відстані
20 – 30 кроків у повній готовності до дій у
разі ускладнення або погіршення обстановки.
Особливість: в автоматах боєприпаси дослані
в патронник, зброя – на запобіжниках.
Особливості здійснення такої служби –
постійний рух! Це обумовлено тим, що через
певні проміжки часу інший склад прикордонного наряду – інша група «Режиму пункту
пропуску» та посилення від оборонного
відомства мають планово обстежувати територію. Таким чином, увесь периметр пункту
пропуску постійно перебуває під контролем
представників правоохоронних органів. Необхідно відмітити, що на ключових точках терміналів чергують представники Національної
поліції, які відповідають за громадський порядок – жандармерія, з якими також постійно
підтримується взаємодія засобами зв’язку.
Прикордонний наряд «Режим пункту пропуску» – один із найбільш фізично виснажливих – 10 годин у русі в повному обмундиру-

ванні та екіпіровці. Загальна вага захисту правоохоронця – від 22 до 26 кілограмів, залежно
від виду озброєння. Наряду забороняється
зупинятися без потреби, розмовляти зі сторонніми, фотографуватися, а тим більше робити
«селфі» з подорожуючими.
ДОВГІ ЗМІНИ
ЗМІНЮЮТЬ КОРОТКІ
– Особливістю несення служби змін
національної прикордонної поліції є так звані
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«тижні довгих змін – по 12 годин» та «тижні
коротких змін – по 6 годин», що дає змогу
вирівнювати службове навантаження персоналу з розрахунку по 40 годин на тиждень. Час
прибуття на службу визначається окремо кожного разу, залежно від рішень старших зміни.
Кількість вихідних днів також змінюється відповідно до службових тижнів – від половини
дня до двох діб. Українські прикордонники
мали змогу посилювати зміни «довгих тижнів» – по 12 годин.
Слід відмітити організацію належної взає
модії між прикордонною поліцією «Шарль де
Голля» з колегами із аеропортів інших країн.
Уточнення інформації щодо іноземних громадян на борту літака у період оформлення
рейсу складає лічені хвилини.
Питання підміни паспорта  або інші схеми
використання чужих документів знайомі нам з
перших днів служби – у Франції є справою безперспективною. Відповідь проста – здійснюється постійне фотодокументування та передача зображень паспортних документів усіх
підозрілих осіб та тих, стосовно яких є підозра,
що вони  можуть знищити офіційні папери.
21 РАЗ ПОРУШНИК
СТВЕРДЖУЄ: «НІ»!
– Якщо говорити про висновки, то передусім необхідно сказати про безцінний досвід,
який три українських офіцери-прикордонники
отримали під час цього відрядження. Час,
проведений в аеропорту головних повітряних
воріт Франції, дав дуже багато. Звичайно, нам
є з чим порівнювати, адже за плечима власний
багаж практичних знань.
Тому на суд читача представляю декілька
думок. По-перше, основний акцент служби
Прикордонної поліції Франції полягає у суворому дотриманні прав і свобод людини, тоді
як в Україні основні зусилля оперативнослужбової діяльності Служби спрямовані безпосередньо на забезпечення безпеки держави.
На мій погляд, у ракурсі сьогоднішніх
викликів і загроз, вітчизняний підхід є більш
виваженим. Дії наших правоохоронців насамперед спрямовані на протидію транскордонній
міжнародній злочинності, незаконній міграції,
торгівлі людьми, незаконному переміщенню
через державний кордон заборонених речовин, контрабанді наркотичних засобів, зброї
тощо. При послабленні основного питання
– пильності та щільності охорони кордону –
нелегальні мігранти неминуче можуть скористатися вигідним геополітичним розташуванням України та використовувати її як буферну
зону на шляхах до країн Західної Європи.
По-друге, необхідно відмітити особисту
дисциплінованість і відповідальність французьких прикордонників при абсолютній від-
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сутності контролю з боку вищого керівництва.
У повсякденній діяльності немає поняття
відкритих, спланованих, раптових та інших
перевірок, записів про здійснення того чи
іншого виду контролю. Старші зміни прикордонних нарядів лише заслуховують доповідь
своїх підлеглих про виконання поставлених
завдань. Це єдиний вид контролю!
Необхідно також відмітити, що склад
груп на службі постійно змінюється, що не
дає змоги прикордонникам звикати один до
одного. Це, у свою чергу, виключає можливі
зловживання службовим становищем. Французькі прикордонники під час виконання
завдань чітко слідкують за діями один одного
та їх відповідністю вимогам керівних і розпорядчих документів, а у разі помилок – негайно
роблять зауваження колезі й усувають недоліки на місці.
Крім того, французькі колеги не мають
особистих дата-штампів, закріплених за ними.
На кожну зміну персонал підрозділу прикордонного контролю отримує їх у довільному
порядку. Відмітка про отримання дата-штампа
записується у простий обліковий журнал.
Непоодинокі випадки, коли два інспектори
в одній кабіні паспортного контролю здійснюють оформлення документів одним даташтампом.
По-третє, привертає увагу особлива процедура депортації з Франції осіб, яким було відмовлено у пропуску через державний кордон.
Починається цей алгоритм із суворої заборони
депортувати іноземця першим зворотнім рейсом без його особистої згоди. Дивно? Але це
ще не все! Іноземець може 21 (!!!) раз відмовитися від запропонованих зворотних рейсів.
На 22-й він зобов’язаний покинути Францію.
У такому випадку депортація здійснюється в
примусовому порядку без його згоди.
СПОГАДИ – ЛИШЕ ПОЗИТИВНІ
– Спогади від цього відрядження у мене
особисто залишилися виключно позитивними.
Я вже говорила про досвід, який ми набули,
практично виконуючи завдання в аеропорту
«Шарль де Голль». Також дуже приємно було
відчувати постійну позитивну увагу до нас,
українців. Напередодні завершення нашої місії
було підбито підсумки оперативно-службової
діяльності та участі українських прикордонників у спільній операції Фронтексу. Командувач Прикордонної поліції Франції нагородив
нашу групу почесними грамотами та цінними
подарунками.
Тільки в останній день перебування у
столиці Франції, напередодні відльоту в Україну, нам випала можливість оглянути Париж.
Місто, яке неможливо забути і яким можна
захоплюватися все життя!
n
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Сепаратизм: сила права vs право
Мало хто зараз не бачив
бодай одного YouTube –
ролика, де за лічені хвилини
позначається, як змінювалися
кордони протягом історії
людства. Тут дуже наочно
показано, як держави
з’являються, розширяються,
услід зменшуються у своїх
розмірах та, зрештою,
зникають із карти. Причому
багаторазово на одній
території. Основних причин
для такої нестабільності
дві – анексія та сепаратизм.
І якщо із недружніми
поглинаннями чужої землі усе
більш-менш зрозуміло, то із
механізмом відокремлення
від цілісного організму країни
самостійних шматків варто
розібратись окремо.
Заради об’єктивності ми
навмисно не розглядатимемо
ситуацію в Україні, а
зосередимося на інших
чисельних проявах цього
явища.

Костянтин КРИМСЬКИЙ
ЗА ПОКЛИКОМ КРОВІ
Під сепаратизмом прийнято розуміти відокремлення певної частини території (сецесію) задля створення там незалежної держави.
Як проміжний етап – утворення автономії із
більшими повноваженнями. Становище, коли
метою є не здобуття незалежності, а приєднання до іншої країни – це, власне, й не зовсім
сепаратизм. Це швидше іредентизм, що проголошує своєю ціллю возз’єднання етнічної
меншини із нацією, яка складає більшість у
суміжній країні. На відміну від діаспори, що
проживають на великій відстані, іредента компактно мешкає у країни-матері, можна сказати, під боком. Причому, відкидаючи репатріацію, – фізичне переселення до «історичної
Батьківщини», іредентисти обирають у якості
альтернативи зміну прапора над місцем свого
проживання.
У політичній історії яскравими ілюстра
ціями такого прагнення є боротьба італійського населення певних австро-угорських
володінь за приєднання до Італії. Крім того,
слід згадати судетських німців у 1938 році в
Чехословаччині, які підтримали план Гітлера
щодо включення їхнього краю до третього
рейху. Крайня ступінь подібного підходу –
аншлюс, тобто повне поглинання Німеччиною
Австрії, де фактичне «рейдерство» Гітлера на
референдумі у квітні того ж року схвалило

99,75 відсотка австрійських виборців, які
таким чином добровільно зреклися суверенітету своєї держави. Мовляв, не діло, коли
народ один, а держави дві.
До речі, для мільйонів судетських іредентистів возз’єднання таки відбулося, але
вже у вигляді примусової репатріації, чи
швидше депортації у повному складі до
Німеччини після завершення Другої світової
війни. При цьому незалежність Австрії було
відновлено уже за тиждень після поразки
нацистів.
А ось виключенням для підходу «один
народ – одна держава» є відокремлення від
Сербії Косова, де абсолютну більшість складають албанці. При цьому фактично у албанців
тепер є дві держави – Косово й власне Албанія. При цьому про злиття їх у єдину країну
допоки не йдеться.
Зразком радикальної протидії потягу до
більшості свого народу є операція «Вісла»,
проведена у післявоєнній Польщі, коли після
обміну населенням із СРСР усіх етнічних
українців, хто не бажав переселитися до УРСР,
насильно перемістили на західні землі, що дісталися від переможеного третього рейху. Утім,
переселення силоміць – метод крайній. Більш
помірний і економний, але розтягнутий у часі
– асиміляція.
У сучасному світі іредентистські тенденції спостерігаються теж. Це угорці в Румунії,
казахи в Росії, Монголії, Китаї та Узбекистані,
узбеки у Киргизстані та Афганістані, поляки у
Литві й так далі.

ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН
Приклад, коли розколу зазнавала моноетнічна держава в історії не так вже й багато.
Хоча траплялося, звісно, й таке. Колись єдина
Київська Русь розпалася на декілька удільних
князівств. Цьому сприяло намагання уникнути розбрату між рівними претендентами на
владу. Та із занепадом Києва як єдиного центру,
колишні частини однієї країни стали на різні
шляхи розвитку та згодом опинилися у складі
різних більш масштабних державних утворень.
А ось фактів добровільного поділу, коли
йдеться про об’єднання під єдиним дахом
декількох етносів – таких не бракує. Згадаємо
хоча б розпад СРСР, Австро-Угорської імперії та «оксамитове розлучення» складових
Чехословаччини. Спільне у цих випадках –
багатостороння ініціатива етнічних еліт щодо
здобуття суверенітету на фоні відсутності або
недостатнього опору центральної влади.
Ще однією особливістю такого багатовекторного сепаратизму є відсутність або слабка
вираженість (принаймні, на початковому
етапі) територіальних або інших претензій між
колишніми співвітчизниками, які солідарно
руйнують нещодавню спільну Батьківщину.
Частіше за все, аби не ускладнювати процес
суверенізації, лідери такого сепаратного руху
погоджуються на визнання сусідських кордонів на місці колишньої адміністративної межі
регіонів. Складні питання, як то поділ сумісного держмайна, відкладаються на майбутнє.
Також має значення позиція інших впливових гравців на міжнародній арені, особливо

геополітичних противників великих держутворень, що розпадаються внаслідок складних
внутрішніх процесів. Зазвичай дієвих заперечень проти знищення перебулих «монстрів»
через їхнє розчленування немає.
ПРИВІД ДЛЯ ВІД’ЄДНАННЯ
Ідеальний світ виглядав би так – кожний
етнос, пропорційно до своєї чисельності, має
свою державу, де є спільна віра та єдина мова.
Тоді б на планеті існувало за різними підрахунками близько п’яти тисяч країн. Зрозуміло,
що таке навіть уявити собі неможливо.
При цьому членами ООН на сьогодні є
лише 193 держави. Невизнані утворення сюди
не включаються. Тож у середньому кістяку
десятків націй, народів і народностей доводиться уживатися під одним прапором. При
цьому власної державності не мають не тільки
нганасани, орочони, алеути та ліви, але й курди,
число яких сягає десятки мільйонів осіб.
І хоча сепаратистських рухів різної інтенсивності на політичній карті нараховується
кілька десятків, гострих конфліктів, здатних
призвести до народження нових країн, – надзвичайно менше. Адже одним із головних факторів, які визначають успішність сепаратистських потуг, є ставлення до потенційної незалежності критичної маси самих кандидатів у
незалежники. Бо, як казав Віктор Гюго, можна
зламати шпагу, винищити ідею не можна.
Легше відбити вторгнення армій, аніж зупинити ідею, час якої настав – додавав французький письменник. Як стверджував непопуляр-
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ний нині Карл Маркс, ідеї стають матеріальною
силою, коли вони оволодівають масами.
Підґрунтям для настільки сильної колективної думки про жадану незалежність є
наявність відмінностей між народом, який на
неї претендує, та тим, що йому пропонує держава-господар. Різниця може полягати у мові,
етнічному складі, релігії, культурі чи в економічному розвитку. Головне – щоб вона була
обґрунтована та, зрештою, сприйнята людьми.
Насправді, можливо переконати населення у
необхідності відокремлення західної частини
країни від східної, нижньої від верхньої, малої
від великої та за будь-якими іншими формальними ознаками. Головне – довести, що такий
крок є справедливим і вигідним.
Так локальні потужні повстання проти
англійських колонізаторів в Індії завершувалися поразками заколотників. Проте коли
практично все населення країни приєдналося
до кампанії громадської непокори, завойовники змушені були піти.
СЕПАРАТИЗМ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ
Візьмемо для ілюстрації Нідерланди. У
результаті династичних перипетій у монаршому домі Габсбургів – 17 провінцій, мешканці яких здебільшого сповідували протестантизм, 1556-го року опинилися під владою
короля Філіпа II, якому також належали Іспанія, землі в Америці та Африці й чимало чого
у Європі. Для нідерландських протестантів
настали важкі часи та переслідування з боку
іспанця за вихованням та духом самодержця-

католика. Природно, він волів перетворити
успадковані провінції на другу Іспанію, нехтував інтересами тамтешньої еліти та чинив надмірний податковий тиск.
У відповідь розпочався визвольний рух,
який перетворився на справжню війну проти
іспанського панування та феодального свавілля. В історії ці події залишилися як Вісімдесятирічна війна чи Нідерландська революція. Знаменом спротиву, який очолила частина
місцевої знаті, став кальвінізм. У результаті за
Мюнстерським договором Північні Нідерланди
1648 року здобули незалежність. А південні
(сучасні Бельгія та Люксембург), де переважно
панував католицизм залишилися під короною
Габсбургів як Австрійські Нідерланди.
Знову колишні північні та південні провінції возз’єдналися у рамках однієї держави
після руйнування імперії Наполеона за рішенням Віденського конгресу 1815-го року, але
сталося це ненадовго. Більш як двохсотрічне
перебування у різних країнах далося взнаки.
Уже 1830-го року відбулася Бельгійська революція, у ході якої католицька частина (нідерландомовна – фламандська та франкомовна
– валлонська) піднялася проти домінування
протестантської Півночі. Нідерландський
король Віллем I увів на повсталу територію
свої війська. Назустріч вирушила запрошена
бельгійським монархом французька армія. До
битви так і не дійшло. Довелося вести мирні
переговори у Лондоні. Наслідок – визнання
суверенного Королівства Бельгія.
Сьогоднішня Бельгія, як і раніше, складається із фламандської (північної нідерландомовної) та валлонської (південної франкомовної) частин. На момент здобуття країною
незалежності єдиною державною мовою була
французька, хоча фламандці складали тут
більшість. І вже 1847-го року виникає фламандський культурний рух за мовну рівність,
який лише 1963-го року домігся конституційного визнання двомовності. 1970-го року
на законодавчому рівні закріплено існування
трьох общин – фламандської, франко- та
німецькомовної із визнанням усіх трьох мов
державними й утворення трьох регіонів –
Фландрії, Валлонії та Брюсселю. Нині національно-культурний розкол тільки поглиб
люється. Чи прийде цей конфлікт до чехословацького варіанту, коли більш економічно
розвинена Фландрія відмовиться «годувати»
не настільки успішних валлонів? Час покаже.
Цікавою є доля ще однієї частини нідерландської території – Люксембургу. 1830-го
року там підтримали бельгійське повстання
проти Віллема I та проголосили себе частиною
Бельгії. Проте 1831-го року Австрія, Франція,
Росія та Пруссія вирішили, що Люксембург
має залишитися під владою Віллема I та водночас увійти до Німецького союзу. При цьому
його франкомовне населення було перевезено
до Франції. 1839-го року дві третини його території увійшли до складу Бельгії як провінція
Люксембург. Зрештою повністю незалежним
Велике Герцогство Люксембург стало лише
1890-го року, побувавши під владою Іспанії,
Австрії, Німеччини, Франції й Нідерландів.
Утім, Бельгія, Нідерланди й Люксембург ще
1944-го року заснували міжурядовий політичний,
економічний і митний союз Бенілюкс, адже прорахували що саме таким чином буде легше забезпечити своїм країнам стабільність і розвиток.
ІНДІЯ – СТРОКАТА Й КРИВАВА
Інший наочний приклад – доля колишньої Британської Індії. І хоча іноземці, знайомі із місцевою культурою здебільшого по
кіно, сприймають індійців як однорідну масу,
насправді тут проживають десятки великих і
малих народів.

Ще у XIX столітті під владою англійської
корони опинилися величезні території півострова Індостан, населені здебільшого послідовниками буддизму, індуїзму та ісламу. Так ось незадовго до свого відходу колонізатори розділили
країну за релігійним принципом, від’єднавши
міста проживання мусульман і решти вірян.
Як наслідок, 1947-го року виникли Індійський
Союз та Пакистанський домініон. Розподілити
землю так, щоб уникнути конфлікту все одно
не вийшло. І між двома країнами двічі точилися
криваві війні. Число людей, змушених переселитися задля возз’єднання із одновірцями, сягнуло
12 мільйонів.
Пакистан, відповідно, був розділений
на Східний і Західний. Між ними – ворожа
Індія. При цьому обидві частини країни були
поставлені на різні щаблі. Керівництво уряду
та силових структур Східного Пакистану призначалося переважно із західної частини країни. У якості державної мови нав’язувався
урду, хоча абсолютна більшість східних пакистанців розмовляла бенгальською. У результаті
1971-го року розпочалася народно-визвольна
війна, яка призвела до появи на політичній
карті світу нової країни Бангладеш.
Нині у Пакистану лишилося три найбільші сепаратистські проблеми – пуштунська, белудзька й синдська. Для їхнього
вирішення пакистанська влада активно задіяла армію, проте попри чисельні жертви ряд
територій лишається непідконтрольними центральному уряду.
У сусідній Індії подібного клопоту теж
вистачає. Так сикхами проголошено незалежний Халістан. А ще є Нагаленд, Горкхаланд,
Бодоланд й ще низка доволі складних випадків, пов’язаних із діяльністю різноманітних
фронтів визволення.
Неспокійно й ще у одного спадкоємця
Британської Індії – Республіки Шрі-Ланка, де
за незалежність тамілів від сингалів борються
активісти, із визнаною терористичною, організації «Тигри визволення Таміл-Ілама».
Загалом же на нашій планеті зафіксовано
близько 50 основних конфліктів сепаратистського спрямування, якими охоплено майже
10 відсотків заселеної суші та порядку 220
мільйонів осіб. Це явище не обходить ані розвинені, ані країни «третього світу».
ЗАКОН СУВОРИЙ, АЛЕ…
Якщо законодавством країни передбачено
пряму заборону сецесії, то єдиним виходом
для бажаючих відокремити частину території є
війна. Тому нерідко закон припускає таку можливість, але із дотриманням цілої низки вимог,
виконати які, м’яко кажучи, буде непросто.
Слід зауважити, що сепаратні процеси
можна розглядати з позиції двох принципів
міжнародного права – на самовизначення
народів та збереження територіальної цілісності держав. Отже чітких і недвозначних
критеріїв, які би дозволили відокремити
обґрунтований і праведний сепаратизм від
підступного й руйнівного не існує. Тому кожен
прямий і опосередкований учасник процесу
посилається на те, що йому вигідно, виходячи
із власних інтересів і обставин.
Зрештою, це небезпечно тим, що одна із
сторін, розуміючи безплідність дискусії, у підсумку береться за зброю. І тоді правим залишається той, хто виграє силове протистояння.
Переможців не судять.
До того ж може статися так, що під впливом лікувального часу колишні вороги стануть найближчими союзниками. Так свого
часу сепаратисти силоміць відірвали від Британської імперії колонії у Північній Америці.
А вже менш ніж за 150 років між США та
Англією виник непорушний союз.

Скажімо, у США офіційна позиція Верховного суду полягає у тому, що сепаратизм
є антиконституційним явищем, в той час як
американський народ зберігає право на революцію, в ході якої може статися сепаратизм,
або відділення при відповідній мирній угоді.
Своїм залежним територіям (Палау, Маршаллові острови, Мікронезія), населення яких
побажало вирушити у самостійне плавання,
Сполучені Штати надали незалежність.
Найбільш відомі європейські джерела
напруги – Шотландія та Північна Ірландія у
Великій Британії, Басконія та Каталонія у Іспанії.
Причому, якщо шотландські та каталонці – поборники сецесії – пішли шляхом правовим – через
проголошення референдуму, то баскські та північноірландські сепаратисти прямували до своєї
цілі, покладаючись на відвертий терор. Проте
такий курс бажаних результатів не дав. Загинуло
чимало людей з обох сторін і в підсумку бойовикам свою підривну діяльність довелося припинити. У свою чергу іспанський уряд створив
для Країни Басків унікальні економічні умови.
Тож завдяки взаємним поступкам опонентів на
деякий час баскське питання якщо й остаточно не
вирішено, проте надійно стабілізовано.
А ось прихильники вільної Шотландії
від британського уряду силових перешкод
для волевиявлення виборців не чинили, тому
й референдум відбувся успішно. Проте для
Британії. Звісно, знову звучать невдоволені
голоси, однак призначення повторного плебісциту поки що перспективи не має.
Ситуація ж у Каталонії розгортається
зараз на наших очах. Референдум відбувся
тут цього року всупереч прямій забороні
Мадрида. І попри позитивні для себе результати та відповідне парламентське рішення,
скористатися ними прибічники набуття регіоном вищого статусу поки що не можуть. Адже
нові дострокові вибори виявили поряд із підтримкою ідеї самостійності також і солідну
лояльну позицію. Принаймні обстановка не
сягнула силового загострення та переведена
у площину хоча й складних, проте перемовин.
СПОСОБИ ЛІКУВАННЯ
Універсальних рецептів збереження цілісності не існує. Хоча є моменти по-справжньому
визначальні, – це сила та рішучість центрального уряду. Якщо вони демонструються на
достатньому рівні, то сепаратисти або згортають
свою діяльність, або займаються політичною
боротьбою, або йдуть у підпілля та вдаються до
тероризму, або розпочинають справжню війну.
А ще цілком зрозуміло, що має бути
дотриманий баланс інтересів. Наприклад,
економічний стан регіону, де може виникнути
рух за незалежність. Якщо він буде потерпати
від жебрацтва, рух на вихід буде зумовлений
бажанням вижити. Якщо надто багатим, місцева громада може замислитися над тим, чи
є сенс «годувати» співвітчизників у менш
заможних місцях. Тому розвиток регіонів
повинен бути по можливості рівномірним
із максимальною інтеграцією із сусідами.
Спільна справа та її результат об’єднують
краще за гасла. Хоча применшувати роль пропаганди єдності не слід. Правильна інтерпретація часто важливіша за початковий факт.
Також не варто нехтувати становищем місцевої еліти. Вона не повинна мати перешкод та обмежень у задоволенні своїх законних потреб. І шанс
реалізуватися на рівні більшому, ніж регіональний.
Як висновок – до вірогідного сепаратизму
слід ставитися надто уважно. І пам’ятати: цю
«хворобу» куди легше попередити, ніж долати з
великими труднощами. А тому, хто з таким підходом не згоден, рекомендуємо ще раз уважно
поглянути на політичні карти своєї країни
різних часів.
n
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свято

нові погони
від 12 грудня 2017 року № 1266-ос
полковник
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
підполковнику СІНЬКЕВИЧ Оксані
Миколаївні
по Національній академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького
підполковнику КОВАЛЬЧУКУ Сергію
Юрійовичу
підполковник
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
майору БЄЛКІНУ Олександру Федоровичу
від 14 грудня 2017 року № 1287-ос
підполковник
по Головному центру оперативно-технічних
заходів Державної прикордонної служби України
майору ВОЙТЕНКУ Олександру Миколайовичу

Хай Новий рік прийде
з добром!
У новорічну ніч розважайтеся від душі, і
тоді господар року обов’язково загляне до вас
на вогник.

Після двох років
владарювання вогняної стихії
згідно зі східним календарем
правити на Землі буде Жовта
Земляна Собака. Відтак запанує
спокій і врівноваженість.
Рік цієї тварини, як
свідчать астрологи, принесе
благополуччя кожній людині,
розуміння у сімейних стосунках
і успіх у всіх сферах життя.

ЯКІ КОЛЬОРИ В ПОШАНІ
Щоб догодити володарю 2018 року при
виборі вбрання необхідно віддавати перевагу
жовтому кольору, який приносить радість і
тепло, допомагає позбутися стресів і депресії, символізує романтичну любов і ніжність.
Також підійде коричневий колір і поєднання
золотого з люрексом, що дуже сподобаються
володарю року. А ось від яскравих вогняних і
червоних, а також леопардового забарвлення
варто відмовитися, так як вони можуть дратувати Собаку.

Світлана ДЕЙЧУК
ЯК ЗУСТРІЧАТИ НОВИЙ РІК
Собака завжди є вірним товаришем, який
не залишить на самоті, а в скрутну годину
прийде на допомогу. Тому цей знак прогнозує
кожному надійну підтримку в своєму році.
Зустрічайте Новий рік у великій і гомінкій
компанії, адже володар року не любить самот
ності. Правильним рішенням стане святкування в
колі близьких і рідних людей. Пес обожнює бути
поряд з людьми, дорогими його серцю.
Прикрасьте приміщення золотою мішурою та іншими жовтими і коричневими прикрасами.

ЩО ПОДАТИ НА СТІЛ
Якщо ви хочете привернути увагу символа року, необхідно подумати не тільки
про те, як зустріти 2018 рік, а й що подати
на стіл. Господар року відрізняється економністю та раціональністю, тому не вітає дорогих вишуканих страв. На стіл можна подати
м’ясні страви – котлети, відбивні, м’ясо
по-французьки, різні салати, в тому числі й
традиційний олів’є, а також фрукти і овочі.
Випічку і десерти – печиво у вигляді собачок
та святковий торт.
Гарного і щасливого вам Нового року!

поетичним рядком

З Новим роком!
Рік старий відшумів, відгуляв,
Передав естафету Новому,
Той із вдячністю посох прийняв,
Відпустивши старого додому.

Щоб добро пересилило зло,
Щоб не знали ми злиднів, нестатків,
Щоб на серці спокійно було,
Щоб відчули: «У нас все в порядку!».

Рік Новий не простий – чарівний,
Диво він сотворити уміє:
Ти квартирку у дім свій відкрий,
Він прийде і здійснить твої мрії.

І тоді щось в душі забринить,
Переповнення радістю буде…
Новий рік на порозі стоїть,
Я бажаю вам щастя, люди!

Наші мрії… твої і мої,
Певно, схожі вони між собою:
Миру хочемо ми на Землі,
І в країні не хочем двобою.

Що ж нам цей Новий рік принесе?
Ми ж щось мріяли, щось планували…
Хай до грудня здійсниться все,
Що ми в ніч новорічну бажали!

Щоб старенькі здорові були,
Щоб дорослі могли працювати,
Щоби діти навчатись могли,
Щоб були у них мама і тато.
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

№ 47–48, 28 грудня 2017 року
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Надія ПАСІЧНИК,
дружина офіцера-прикордонника,
м. Славута,
Хмельницька область

від 18 грудня 2017 року № 1300-ос
по Головному центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби
України імені генерал-майора Ігоря Момота
полковник
підполковнику БУРЛАЦІ Олексію Віталійовичу

Управління
кадрового менеджменту АДПСУ

від щирого серця!
Рада та актив Одеської обласної громадської організації «Ветеран кордону» щиро
та сердечно вітають: старших прапорщиків
у відставці: ВОЛЧЕНКА Валерія Васильовича, КОВАЛЬОВА Петра Васильовича
з 65-річчям, БАТІНА Олександра Васильовича, ГОРДІЄНКА Володимира Григоровича з 60-річчним ювілеєм, ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКУ Наталю Володимирівну з
50-річчям, ДЖУГОСТРАНСКУ Олену
Володимирівну з 45-річчям та іменниників січня 2018 року: полковника у відставці
ГЕЛАСІМОВА Миколу Віталійовича;
підполковника у відставці КУДРЯШОВА
В’ячеслава Петровича; майора запасу
ЧУМАКА Юрія Михайловича; старших
прапорщиків у відставці: ПУШКАРЯ Григорія Павловича, БОНДАРЧУКА Володимира Петровича, ЛЕОНОВА Петра Володимировича, КОЗЕЛА Олександра Васильовича, КОЗОДОЯ Миколу Дмитровича,
БОБЬОРА Василя Степановича, НІКОЛЕШИНА Олега Григоровича, РАЙЧУКА
Петра Олександровича, САВЧЕНКА Володимира Григоровича, ШЕЛЕСТА Анатолія
Олександровича; старших сержантів запасу:
ФУРСОВА Миколу Івановича, КУДРЯВЦЕВА Олександра Андрійовича; працівників: ШАЙНОГУ Олександра Фадеєвича,
ПРИХОЖДЕНКО Раїсу Василівну!
У ці святкові дні від усього серця бажаємо
міцного здоров’я, щастя, мирного неба, оптимізму, гарного настрою та всіляких земних
щедрот і гараздів!

Рада ветеранів громадської організації
«Чернівецьке об’єднання ветеранів-прикордонників України» щиро вітає з 60-річчям з
Дня народження підполковника у відставці
БЛАГОВА Олега Анатолійовича та капітана
запасу БАТІЩЕВА Олександра Павловича!
Бажаємо щастя та здоров’я на довгі роки.
Нехай кожен день Вашого життя буде світлим і
радісним! Хай життєві негаразди завжди обходять стороною. Успіхів Вам, удачі й везіння!
Рада ветеранів громадської організації «Чернівецьке об’єднання ветеранів-прикордонників
України» вітає з Днем народження ветеранів
Чернівецького прикордонного загону: майорів
запасу – ДЯХТЕРЕНКА Євгена Васильовича,
КУТУЗОВА Сергія Васильовича та ЛІТВІНОВА Андрія Петровича; старшого прапорщика у відставці ГОНЦАРЮКА Василя Івановича; старших прапорщиків запасу – ГАРКАВЕНКА Сергія Віталійовича, ГАВРІЛЮКА
Василя Михайловича, КРУГЛЕЦЬКОГО
Василя Леонідовича, МАТКОВСЬКОГО
В’ячеслава Сігізмундовича; молодшого сержанта запасу ОЖІВСЬКОГО Георгія Івановича, а також вдову-прикордонника РАКОВУ
Алію Андріївну!
Хай рушниками добра і любові щедро стелить Вам дорогу доля, нехай радість, як весняне сонце, осяює кожен крок! Нехай здійснюються всі задуми і кожен день буде наповнений почуттям любові та взаємопорозуміння, а
добре здоров’я й гарний настрій стануть запорукою Вашого життя та благополуччя родини!

14 грудня 2017 року пішов із життя заступник начальника навчального відділу – начальник відділення моніторингу та забезпечення якості освітньої діяльності НАДПСУ полковник
КОВАЛЬЧУК Валерій Сергійович. Валерій Сергійович був сильною, мужньою, тактовною
та відповідальною людиною.
За високий професіоналізм, чесність, людяність, чуйність і порядність його цінували та
поважали колеги, науково-педагогічний склад, курсанти і працівники НАДПСУ.
Керівництво та персонал НАДПСУ висловлює глибокі співчуття рідним і близьким полковника КОВАЛЬЧУКА В.С. та схиляє голову в скорботі перед його світлою пам’яттю.
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