ексклюзив

воїнам АТО
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«Сьогодні
Україна є не лише
прохачем, а й повноцінним гарантом
безпеки і стабільності в Європі»

Ми поцікавилися у Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України Іванни КлимпушЦинцадзе, які успіхи має наша
держава на шляху до Європи та як
долає труднощі.

8-9
стор.

Прикордонник

Статус УБД: законодавство
змінює підходи

ÒÒß
ÏÐÎ ÆÈУкраїни

Законодавство постійно змінюється та
удосконалюється. З питаннями та роз’ясненнями
щодо нюансів надання статусу
учасника бойових дій ми звернулися
до Центру обліку та роботи з
учасниками антитерористичної
операції та бойових дій.

10
стор.
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Повага і солідарність
íîòàòêè ç³ ñâÿòêóâàííÿ Нîâîãî ðîêó ³ç Пðåçèäåíòîì Уêðà¿íè
кордон за тиждень
Âñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,32 ìëí îñ³á
òà 302 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 156 îñ³á,
çîêðåìà, 4 íåçàêîííèõ ì³ãðàíòè

Âèëó÷åíî

44 îäèíèö³ çáðî¿,
347 áîºïðèïàñ³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 273 òèñ. ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Немирів лікуватиме
прикордонників

Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман підписав
розпорядження про передачу
нерухомого майна в містечку
Немирів Львівської області до сфери
управління Адміністрації Державної
прикордонної служби. Завдяки цьому
рішенню учасники АТО, зокрема
прикордонники, а також члени їхніх
сімей і ветерани матимуть краще
медичне забезпечення та умови
для реабілітації. Планується, що
на базі цього майнового комплексу
функціонуватиме санаторій.
«Прийняте Урядом рішення значно
посилить систему медичного
забезпечення воїнів АТО, а також
покращить умови їх реабілітації.
Крім того, можливості для
санітарно-курортного забезпечення
розширюються», – прокоментував
ухвалення Прем’єр-міністр. А потреби
в медичній сфері у прикордонників
неабиякі. Так, протягом минулого
року в госпіталях відомства
стаціонарно проліковано близько
10 тисяч осіб, серед яких не лише
військовослужбовці, службовці, а
й члени їхніх сімей, пенсіонери та
ветерани служби.
Світлана ДЕЙЧУК

Учасникам АТО –
пенсія за віком

Президент Петро Порошенко
підписав Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо
пенсійного забезпечення окремих
категорій осіб із числа учасників
антитерористичної операції».
Документом вносяться
зміни до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» та надається
право на призначення пенсії за
віком після досягнення чоловіками
55 років, жінками – 50–55 років
військовослужбовцям, особам
начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ, які брали
безпосередню участь в АТО в районах
її проведення, за наявності страхового
стажу не менше 25 років для чоловіків
і 20 років для жінок.
Таке ж право отримують
учасники бойових дій, які захищали
незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України
у складі добровольчих формувань,
включених до складу Збройних Сил,
Міністерства внутрішніх справ,
Національної гвардії та інших,
утворених відповідно до законів
України військових формувань і
правоохоронних органів, а також
військовослужбовці (резервісти,
військовозобов’язані), особи рядового,
начальницького складу та добровольці,
добровольці, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час участі в
АТО.
Дружинам (чоловікам), якщо вони
не взяли повторний шлюб, і батьки
вищезазначених категорій громадян,
які загинули чи пропали безвісти,
померли внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, одержаних під час участі
в АТО, забезпечення її проведення
також надається право на призначення
пенсії за віком.
Закон набирає чинності за місяць з
дня його опублікування.
Сергій ПОЛІЩУК

А К Т УА Л Ь Н О
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законодавство

Відновлюючи справедливість
Президент Петро
Порошенко підписав Закон
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо удосконалення порядку
проходження військової служби».
Андрій КУЧЕРОВ
Реалізація Закону дозволяє унормувати
деякі питання, пов’язані з прийняттям, продовженням та звільненням громадян із військової служби. Зокрема, дасть можливість
військовослужбовцям, які проходять службу
за різними видами контрактів в особливий
період, за бажанням продовжити виконання
службових обов’язків за новим контрактом або
звільнитися з військової служби.
«Це дає можливість завершити контракт з
тими, хто вирішив повернутися додому, але водночас – ні на йоту не знизити боєздатність і боєготовність частин і підрозділів, передусім тих,
які перебувають у зоні проведення АТО, бойових
операцій із захисту нашої держави», – прокоментував нововведення Петро Порошенко.

Президент звернув увагу на те, що
заміна особового складу здійснюватиметься
поетапно. Законом встановлюється, що право
на звільнення з військової служби набувають

ті, хто проходить службу за контрактом, дію
якого було продовжено понад встановлені
строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців
з дати його продовження. Також звільнитися мають право військові, котрі уклали
контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення
про демобілізацію та вислужили не менше
24 місяців військової служби за контрактом. «Тим громадянам України, які уклали
фактично безстроковий контракт під час
особливого періоду, ми даємо можливість
відновити справедливість і дати можливість
командирам забезпечити їх звільнення», –
додав Петро Порошенко.
Документом також вносяться зміни до
Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу», пов’язані з унормуванням деяких інших питань щодо прийняття,
проходження, звільнення з військової
служби. Зміни до Кодексу законів про працю
України та Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб» врегульовуються питання збереження соціальних пільг
військовослужбовців.
n

офіційно

Новий зразок військового квитка
Президент України
Петро Порошенко
затвердив Положення
про військовий
квиток осіб рядового,
сержантського і
старшинського складу
та Положення про
військовий квиток
офіцера запасу.
Сергій ПОЛІЩУК
Військовий квиток представлятиме собою
зшиту внакидку нитками книжечку розміром
88х125 міліметрів, що має тверду обрізну з
закругленими кутами обкладинку, обтягнуту
бумвінілом темно-зеленого кольору, і 32 сторінки.
У верхній частині лицьового боку обкладинки військового квитка зображено Малий
Державний Герб України, а під ним напис –
«Військовий квиток».
Усі сторінки військового квитка пронумеровані, мають захисну сітку кольору хакі та
вертикально нанесений орнамент.

У центрі орнаменту на першій сторінці
зображено Малий Державний Герб України.
Рядовому, сержантському і старшинському
складу військові квитки видаватимуть районні
(міські) військові комісаріати під час призову
або прийняття на військову службу, зарахування в запас, вступу до військового навчального закладу, звільнення в запас або зняття з
військового обліку за станом здоров’я.

Офіцери запасу Збройних Сил України,
до яких належать і прикордонники, військові
квитки отримуватимуть у районних (міських)
військових комісаріатах при первинній постановці на військовий облік офіцерів запасу ЗСУ.
Військові квитки, виготовлені раніше,
залишаються чинними на всій території України і не підлягають обміну на військові квитки
нового зразка, крім окремих випадків.
n

благочиннність

Польські медики – львів’янам
У рамках співпраці медиків
України та Польщі Клінічному
госпіталю Держприкордонслужби,
що у Львові, керівництво
Краківської станції швидкої
допомоги передало реанімобіль.
Ярослава МЕЛЬНИК
Транспортний засіб з установленим сучасним медичним обладнанням вартістю 450 тисяч
гривень виготовлено на базі «Рено Мастер». Це
безоплатна благочинна допомога польських
колег правоохоронцям у зелених кашкетах.

Вручення автомобіля відбулося за участі
директора Краківської станції швидкої допомоги Малгожати Поплавської, заступника
губернатора Малопольського воєводства Войцеха Козака, консула України в Кракові Олега
Мандюка та начальника управління охорони
здоров’я ДПСУ генерал-майора медичної
служби Валентина Волохи. Під час заходу представник відомства подякував польським колегам за надану допомогу та багаторічну спів
працю і висловив щиру вдячність за підтримку
Служби у вкрай непрості для країни часи.
Переданий реанімобіль із сучасним
медичним обладнанням надасть львів’янам
можливість ефективно виконувати завдання
щодо допомоги, збереження життя та здоров’я
персоналу, а також ветеранів відомства.
n
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П У Л Ь С

К О РД О Н У

чисті руки

Боротьба з корупцією триває
Продовжуючи втілювати в
життя визначену Президентом
України політику протидії
корупції та злочинності на
кордоні, Держприкордонслужба
розпочала чергову акцію «Вільні
від корупції», яка триватиме до
31 березня 2017 року.
Людмила ТКАЧЕНКО
Нова антикорупційна акція проходитиме
під гаслом: «Долучайся до лав антикорупційної команди!». Вона має на меті створення дієвої необхідної платформи, формування доброчесної поведінки персоналу, продовження
формування сталих соціальних ініціатив щодо
свідомої відмови від хабарів та головне – підвищення рівня довіри українців до прикордонників.
Зазначимо, що протягом минулого року в
органах охорони кордону тривала послідовна
та ретельна робота з викорінення корупційних проявів. Ефективного результату вдалося
досягти завдяки постійній активній участі персоналу у відповідних операціях «Чисті руки»,
«Доброчесність» та «Я не беру хабарів». Також
позитивно вплинув і перший міжнародний
антикорупційний тиждень, проведений на
кордонах України, Румунії та Молдови, що
проходив у 14 пунктах пропуску.

Знято соціальний короткометражний
антикорупційний відеоролик, котрий викликав резонанс серед військовослужбовців і
спричинив активне обговорення. Представникам Посольства США в Україні, МОМ, ОБСЄ та
іноземним колегам також було презентовано
фільм, який вони оцінили позитивно.
Крім того, на виконання спільної з МОМ
і Посольством США програми з підвищення
потенціалу Держприкордонслужби щодо превенції корупції минулого року розроблено
соціальний антикорупційний флаєр, який розповсюджено у міжнародних пунктах пропуску
і контрольних пунктах в’їзду-виїзду.
Також у рамках напрацювання і реалізації практичних інструментів щодо виховання
доброчесності, прозорості та зниження корупційних ризиків у грудні минулого року вперше
було проведено антикорупційний моніторинг
(соціологічне опитування) персоналу.
Згадані заходи не пройшли марно. Як
результат: торік відбулося різке збільшення
випадків відмов прикордонників від хабарів. І
якщо 2015-го року таких ситуацій було зафіксовано 275, то вже 2016-го року задокументовано 1022 випадки.
За відмову прикордонників від неправомірної вигоди їх заохочено преміями, відом
чими відзнаками або зняттям раніше накладеного стягнення. Зокрема, для мотивації персоналу грошовими преміями заохочено понад
1,5 тисячі військовослужбовців, із них понад
900 осіб за свідому доброчесну поведінку.

Найбільшу кількість відмов від хабарів
зафіксовано на східній ділянці – 463 випадки, а
найменше в південному регіоні – 155 випадків.
Переважно хабарі прикордонникам пропонували за сприяння у пришвидшеному та безперешкодному пропуску через державний кордон,
продовження реєстрації при порушенні термінів
перебування в Україні, вирішення питання незаконного переміщення товарів. Крім того, громадяни намагалися відкупитися за непритягнення
до адміністративної відповідальності, перетинання кордону за недійсними, підробленими
або без належних документів, пропуск через
кордон без нотаріально засвідчених згод батьків
на виїзд дитини тощо.
n

надзвичайна ситуація

На Одещині завершилася
рятувальна операція з визволення
зі снігового полону понад 500
осіб, які протягом кількох діб
через несприятливі погодні умови
змушені були чекати на допомогу
на шляху Одеса – Рені.
Андрій ДЕМЧЕНКО
учасникам дорожнього руху, які потрапили в
сніговий полон. Зокрема, у населеному пункті
Холмське прикордонники допомогли пасажирам застряглого рейсового автобуса. Людям
роздали теплі речі та дозаправили транспортні засоби.
Діставшись до постраждалих, які на своїх
автомобілях опинилися в снігових заметах
біля населеного пункту Кирнички, спільна

група прикордонників і рятувальників розпочала роботи з їх звільнення. Згодом, після
розчищення снігозбиральними машинами
дороги, було сформовано колону, в якій до
Ізмаїла вирушили два рейсових автобуси та 50
легкових автомобілів.
Загалом силами спільної рятувальної операції від розбурханої стихії визволено близько
200 осіб та понад 50 транспортних засобів. n

морська охорона

«Поранений» катер знов у строю
До Маріупольського загону
Морської охорони повернувся
малий катер Морської охорони
UMS-1000.
Мирон СИДОР
Нагадаємо: 7 червня 2015 року UMS–1000
проводив рекогносцировку зони відповідальності. Під час виконання бойового завдання
катер, на борту якого перебувало семеро
людей, підірвався на міні.
На допомогу побратимам у район
вибуху помчали два легких моторних човни
Бриг-700. Завдячуючи умілим діям їхніх
екіпажів, людей вдалося врятувати, але, на

превеликий жаль, не всіх. Унаслідок теракту
загинув головний старшина Антон Маслій.
Указом Президента України воїн нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
посмертно.
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гарячі будні
І сам не гам,
й іншому не дам

Під час патрулювання рубежу
прикордонники відділу «Амбуків»
Львівського загону виявили сліди та
повалений загороджувальний паркан.
У взаємодії з іншими підрозділами
вирішено організувати пошуки
порушників. Невдовзі за 1,5 кілометра
від кордону охоронці рубежу помітили
мікроавтобус. Зловмисники, побачивши
прикордонний наряд, облили автомобіль
невідомою речовиною та підпалили,
після чого почали тікати. Згодом
у спаленому «Фольксвагені» було
знайдено залишки згорілих сигарет.
Наразі правоохоронці розшукують
втікачів.

Бурштинова
запаска

Велику партію «сонячного»
каміння затримали у пункті пропуску
«Ягодин», що на рубежі з Польщею.
Прикордонники Луцького загону спільно
з митниками виявили прихований товар
під час перевірки авто, яке прямувало
до сусідньої країни. Правоохоронці,
вирішивши поглиблено оглянути
мікроавтобус «Фольксваген», яким
керував наш співвітчизник, і не
прогадали – у запасному колесі в
багажнику було понад 25 кілограмів
необробленого каміння бурштину. Авто з
вантажем передано представникам ДФС.
Людмила ТКАЧЕНКО

Дрова по-одеськи

Порятунок із полону стихії

Для порятунку горе-подорожуючих було
залучено не лише підрозділи Державної служби
з надзвичайних ситуацій та служби автомобільних доріг, а й військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Вартові рубежів
направили до епіцентру подій три КрАЗи із
продуктами, пальним і теплими речами.
Рухаючись до заблокованих автомобілів
військовослужбовці надавали допомогу всім

Прикордонник
України

Сам катер отримав серйозні ушкодження.
Протягом року велися пошуки підрядника, тендери та укладалися договори. І ось
приємна новина – на UMS–1000 завершилися роботи з повного його відновлення. Капітальний ремонт проводили працівники ТВО
«Югмоторсервис» із Миколаєва.
Особливо приємно, що цивільні земляки морських прикордонників не залишили своїх захисників сам-на-сам із проблемою. Фінансування
дорогого ремонту проводилося з бюджету Маріу
поля, причому міський голова Вадим Бойченко
тримав це питання на особистому контролі.
А між тим молитвами місцевих мешканців і, безумовно, зусиллями та любов’ю воїнів
загону Морської охорони UMS-1000 упевнено
стає до строю. Ходові випробування розпоч
нуться вже весною нинішнього року.
n

У міжнародний пункт пропуску
«Кучурган-залізнична станція» на
виїзд з України прибуло 29 вагонів із
деревиною. Відправником вантажу,
який прямував до Румунії, було
зазначено фірми, зареєстровані в Києві
та області. Законність перевезення
викликала сумніви у правоохоронців.
Встановлено, що за документами
дерев’яні колоди проходили як
дрова. Крім того, з’ясувалося, що
загальна кількість вантажних вагонів
сформованого залізничного складу
повинна складати 56 вагонів, але
чомусь лише 29 із них прибули в пункт
пропуску, а решта знаходилася на
різних залізничних станціях Одещини.
Наразі правоохоронці продовжують
встановлення усіх обставин
правопорушення.
Олександр ЯКОВЕНКО

Бампер Річарду
не сподобався

Під час відпрацювання
випереджувальної інформації
співробітники СБУ спільно з
оперативниками Луганського
прикордонного загону в пункті
пропуску «Мілове» запобігли спробі
незаконного переміщення великої
партії наркотиків. Спершу на один
із автомобілів спрацював службовий
собака Річард. Правоохоронці
перевірили підозрілий «ВАЗ», за кермом
якого був українець, і виявили за
кріпленням задньої фари пластиковий
тубус, загорнутий у клейку стрічку з
10 грамами рослинної речовини. Та це
була лише, так би мовити, розминка,
адже згодом вартові рубежу виявили у
передньому бампері авто 32 пакунки з
3,5 кілограма зілля, попередньо –
канабісу. Громадянина затримано,
проводяться подальші перевірочні
заходи.
Руслан ГРЕХ
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разом до перемоги!

Повага і солідарність

Переддень нового 2017
року кореспонденти
газети зустріли
разом із бійцями
Донецького загону на
березі Азовського моря
поряд з оновленим
постом технічного
спостереження
«Маріуполь». Мінус
чотири градуси за
Цельсієм, пронизливий
вітер, висока вологість,
безмежний крижаний
горизонт з однієї сторони
та засніжене поле – з
іншої.
Невеличке військове
містечко вщент
переповнене людьми
у формі та бойовою
технікою. Прикордонники
разом з армійцями
очікують на прибуття
Президента України
Петра Порошенка та
поважних іноземних
гостей.

Іван КАЧУР,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
За українською традицією в гості із
порожніми руками не приходять. Тож разом
із цивільними колегами-журналістами
оглядаємо подарунки від Верховного Головнокомандувача та американських партнерів,
які сьогодні передадуть вартовим рубежу. А
подивитися тут було на що.
МАЛЮК ІЗ ХАРАКТЕРОМ
Катер Морської охорони UMS-1000 –
малюк із характером. Його захищеність вважається легкою. Проте коли замість великих
морських битв насамперед доводиться остерігатися раптових нападів малих диверсійних груп і швидкохідних плавзасобів, така
броня дуже рятує практично від усіх видів
стрілецької зброї. Грізні кулемети на борту
теж явно не зайві. Потужні двигуни забезпечують швидкість і маневреність, не гірші
аніж в його неброньованих родичів такого ж
класу.
«Упевнений і радий, що вручаю його
в надійні руки», – наголосив Петро Порошенко, передаючи сертифікат на катер
командиру Маріупольського загону Морської охорони капітану 1 рангу Миколі
Сирінському.
БРОНЬОВАНІ «КОЛЕСА»
Із самого початку АТО українським військовим гостро бракувало легких маневрених бронеавтомобілів із озброєнням на
борту. Старий радянський парк БТРів та
БМП хороший у полі, але для роботи в місті,

патрулювання, оперативних завдань, ева
куації поранених та доставки припасів не
пристосований. Передусім – через недостатні швидкість й маневреність. Уже стали
легендою вантажівки, які бійці самостійно
обшивали бронелистами.
Броньовані «Хамери», передані Донець
ому прикордонзагону напередодні Нового

року, ще проявлять себе як у повсякденній
експлуатації, так і в бою. Проте із самого
початку вони виготовлялися для військових потреб з відповідним запасом міцності.
Разом із броньовиками надійшли й спецкомплекти інструментів. Крім того, за необхідності допомогу в обслуговуванні надаватимуть й іноземні партнери.
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В’ЮНКІ «ПТАШКИ»
Лише кілька років тому безпілотний
літальний апарат здавався чимось рідкісним
і надзвичайним. Однак із початком буремних подій на Донбасі стало зрозумілим: безпечний для людини «погляд із повітря» є
безальтернативним. На щастя, вирішення
проблеми відсутності «безпілотників»
попервах активно брали на себе волонтери.
Зрештою сьогодні дрони виконують свою
роботу не лише на передовій, але й все частіше застосовуються на мирних ділянках.
Низка комплексів повітряної розвідки,
кожен з яких включає базу управління і три
літальні апарати, стали ще одним безцінним подарунком вартовим рубежу до нового
2017-го року. «Пташки» можуть працювати
у будь-яку пору доби і не бояться переважної більшості класичних засобів протидії
ворога.
50-Й КАЛІБР
Сучасні снайперські гвинтівки, зовні
схожі на щось середнє між невеликою гарматою і фантастичним бластером. У руках
прикордонників вони стануть гідною відповіддю ворогу.
– Barrett М-107 легко прошиває БТР.
Бронебійно-запалювальною кулею з цієї
гвинтівки можна знищувати міни і фугаси,
літаки й вертольоти на злітній смузі, – розповідає боєць у маскхалаті із закритим
обличчям, обережно, трепетно, з любов’ю
тримаючи в руках грізний дарунок. – Дозволяє ефективно протидіяти ворожим снайперам із дистанції, недосяжної для більшості з
них.
– Уже випробували? – допитуються
цивільні кореспонденти.
– Так, добре стріляє. Гарно б’є ворога!
– А можете представитися? – І наш військовий телеоператор усміхається: – Хто ж
про таке питає снайпера?
– Військовослужбовець. Прикордонник,
– виходить з ситуації боєць.
ПИЛЬНИЙ «АЕРОС»
І, звичайно, чи не найбільшою підмогою
вартовим морських рубежів став оснащений
за останнім словом техніки пост технічного
спостереження «Маріуполь». Новітня сис-
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тема раннього виявлення, попередження
та ідентифікації цілей «Аерос» – це спільна
українсько-американська розробка, виготовлена на одному з підприємств Укроборонпрому. Комплекс дозволяє одночасно
відстежувати 200 об’єктів у радіусі 50 кілометрів на воді, на землі і в повітрі, аналізувати їх поведінку та проводити ідентифікацію.
– Треба – і плавця знайдемо, – усміхнувся Петро Порошенко, представляючи
«Аерос». Планується встановити ще п’ять
таких комплексів. – Вони будуть інтегровані
до єдиної державної інформаційної системи
виявлення та аналізу надводної й повітряної обстановки в акваторії Чорного та Азовського морів, басейнах Дніпра і Дунаю.
ЩИРО Й БЕЗ ПАФОСУ
Привітання Президента цього року було
не стільки протокольно офіційним, скільки
проникливо теплим, сповненим поваги до
важкої і небезпечної праці захисників нашої
держави. Таким, яким і повинно бути слово
до бійців на передовій.
– За кілька годин вся Україна, забувши
на мить про проблеми й турботи, з мріями
та надією зустріне новий 2017-й рік, – звернувся до присутніх Петро Порошенко. –
Можливістю мирно відзначити це свято, як
і Різдво Христове, ми зобов’язані Збройним
Силам України, Національній гвардії, присутнім тут прикордонникам, Службі безпеки
України, іншим силовим структурам. І сьогодні я тут, на Донеччині, в Маріуполі, для
того, щоби висловити українському воїнству
велику шану і подяку від усіх наших співвітчизників, держави і від себе особисто. Не
лише як Президента, Верховного головнокомандувача, але як від українця, громадянина, чоловіка, сина, батька чотирьох дітей і
діда двох онуків...
СОЛІДАРНІСТЬ
Ані люті морози, ані небезпека ворожого
вогню не налякали сенатора США Джона
Маккейна, який разом із Президентом
України відвідав бойові позиції під Широкиним та урочистості з нагоди відкриття поста
технічного спостереження в Маріуполі.
Сенатор звернувся до воїнів:
– Друзі, українські солдати, які зараз
несуть службу далеко від своїх домівок!
Наша глибока вдячність і наші молитви
летять до тих, хто був поранений, загинув
у цій війні, їхніх сімей і близьких. Ми цього
ніколи не забудемо. Я побачив: співпраця
між нашими країнами важлива уже для
того, щоб в України були безпечні кордони.
Наш головний месидж: наступного 2017-го
року ми переможемо загарбників і відправимо їх туди, звідки вони прийшли. Володимиру Путіну хочу сказати, що він ніколи не
зможе позбавити українців їхньої свободи
та незалежності! Також хочу передати вам
найщиріші привітання від американського
народу. Ваша боротьба – це наша боротьба, і
ми в ній переможемо!
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ
Навіть загартованим воїнам важко було
стримати сльози під час вручення Золотої Зірки Героя України ще зовсім молодій матері 21-літнього лейтенанта Микити
Ярового. Під час грудневих боїв на Світлодарській дузі він не лише зупинив ворожий
штурм, але й підняв людей у контратаку.
Українські бійці зуміли захопити ворожі
позиції, покращили тактичне становище у
тому районі.
За це молодий лейтенант заплатив своїм
життям. Куля російського снайпера зупи-

нила серце офіцера менше ніж за рік після
випуску з Національної академії Сухопутних
військ України. Отримуючи посмертну нагороду сина, мати трималася мужньо, понад
будь-які людські можливості. Тут уже було
не до протоколу навіть іноземним представникам і Джон Маккейн як старий солдат не
стримався й підійшов до Людмили Семенівни, щоб тихо, подалі від преси і мікрофонів, підтримати її кількома словами. І тільки
суворі обличчя та постарілі очі обпалених
війною бійців у строю стали промовистими
як ніколи: «Не забудемо, не пробачимо».
Герої не вмирають...
В ОДНОМУ СТРОЮ
Військовослужбовці Збройних Сил
України та прикордонники воюють пліч-опліч. І під час нагородження вони стояли у
єдиному строю. У касках, бронежилетах, з
автоматами та кулеметами за спиною, з пістолетами у тактичних кобурах. Закамуфльована кожним на свій розсуд потерта зброя,
часто з нестатутними, але перевіреними у
важких боях, прицілами, просто з окопів. Це
зовсім не начищені нікельовані «іграшки»
зі складу парадного розрахунку Почесної
варти. Усе вказує на те, що зовсім поруч
передова, де зброю застосовують за її прямим призначенням
І ось оголошується наказ про нагородження, зокрема й по Держприкордонслужбі. Радіємо за колег. Вартові рубежів традиційно демонструють відмінну
стройову виправку.
Нагороджені:
орденом «За мужність» ІІІ ступеня:
старший прапорщик Олександр Смола, пра-

порщик Анатолій Стеценко; медаллю «За
військову службу Україні»: старшина Тетяна
Ломакіна; медаллю «Захиснику Вітчизни»:
лейтенант Максим Мужанов, прапорщик
Руслан Остапенко, старший сержант Дмитро Мосолов.
ВІДРОДЖЕННЯ ОБІРВАНИХ МОСТІВ
Попри погоду та передноворічні години
вдається налагодити телеміст із місцями
проведення урочистостей з нагоди відкриття
відбудованих мостів. Ще не так давно нас
шокували апокаліптичні кадри зруйнованих
війною об’єктів інфраструктури. Серце обливалося кров’ю на виставці фотокореспондента Сергія Полежаки «Мости Донбасу».
Ще важче дивитися на знищених велетнів
вживу, проїжджаючи фронтовими дорогами.
Здається, разом із гігантською людською
працею, підірваною терористами-утікачами,
померло те, що не відновиться ніколи. Це –
наші українські мости. Особливо приємно,
що напередодні нового 2017-го року два з них
– через річки Сіверський Донець і Казенний
Торець – відбудовані та оновлені, знову стали
на службу людям.
Загублених життів і зламаних доль, звичайно, не повернути. Невідомо й скільки ще
триватиме війна, скільки смертей, трагедій
і руйнувань чекає в майбутньому, як дорого
доведеться заплатити за мир і можливість
будувати – замість необхідності стріляти.
Проте 31 грудня 2016 року на березі Азовського моря серед військового братерства,
у нас міцніла тверда впевненість: на зло
ворогам Україна має світле майбутнє, наші
діти житимуть краще, ніж ми, і за це варто
боротися!
n
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несподівана зустріч

Залізний «технар»
Відрядження у Маріуполь не обіцяло сюрпризів.
Практично відразу після виходу з машини починаю
працювати. Як часто буває, за композицією,
витримкою, діафрагмою, світлочутливістю,
виразом обличчя й деталями форми одягу героїв
майбутніх кадрів не помічаю головного. Та згодом
привертає увагу кремезна, але підтягнута постать
біля бронетранспортера. Чоловік зі знанням справи
перевіряє якісь механізми, щось говорить помічнику.
Уже наведений об’єктив, уже зроблено кілька вдалих
кадрів та раптом обличчя «моделі» розпливається
в усмішці, і хтось кличе мене на ім’я. Опущений
фотоапарат, подана у вітанні рука і міцні чоловічі
обійми викликають спалах емоцій.

Володимир ПАТОЛА,
фото автора
– Давно?
– Другий рік, – відповідає підполковник
Дмитро Дяконець.
– А діти?
– Ходять у садочок, до школи. Нормально. Знають, чим батько займається.
Вже звикли.
– Спекотно тут?
– Як сказати... По-різному. Людина звикає до всього.
КОЛИ ЗАКІНЧУВАВСЯ МИР…
2014 рік. Російські окупанти розгулюють у Криму. Вже захоплена сепаратистами Донецька обласна адміністрація. Увімкнувши через гучномовець Державний
Гімн, воїни Луганського прикордонного
загону тримають кругову оборону проти
полчищ «орків руского міра». Гинуть молоді
хлопці на палаючих рубежах, а тривожний
випуск новин кожного дня змушує звикати
до слів: «АТО», «поранені», «втрати»...
Окремий контрольно-пропускний пункт
«Київ» далеко від небезпеки. Прикордонний
контроль здійснюється як і раніше. За усталеним розкладом їздить службовий транспорт.
Начебто нічого не змінилося. Тільки суворі
обличчя людей, які уже прийняли для себе
рішення, говорять промовистіше за будь-які
слова: сталося незворотнє.
Ще немає наказу, ще нікого не відправляють на Схід, але хлопці розуміють: Україна під загрозою і розпорядження скоро
надійде. З власної ініціативи офіцерський
актив формує список добровольців. Кожного, хто готовий воювати, перепитують
тричі. Молодих контрактників просять

– Добре, я за Вами хоч заховаюся.
– З твоїми габаритами – без проблем.
Дивись тільки, щоб вітром не здуло...
Війна і доля розкидають і зводять людей
неочікувано. Невдовзі я виїхав у перше
бойове відрядження, а коли майже за рік
повернувся до Києва, Дмитро Петрович в
ОКПП уже не служив.
СТЕЖИНА ВІЙСЬКОВОГО
Дмитро Дяконець родом із Білої Церкви.
Після школи вступив до Академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Проходив службу в підрозділах охорони кордону. Його найяскравіший спогад
– прикордонна застава Південного регіонального управління в селі Калачівка, де на
той час молодий лейтенант став пятсот першим мешканцем. Недовгий період служби
в ОКПП «Київ», півроку в оперативновійськовому відділі «Велика Новосілка»
(Донеччина) і ось уже більше року в Маріуполі.
– Чим займаєтеся тут, на якій посаді? –
продовжуємо розмову.
– Я начальник відділення автомобільного та бронетанкового забезпечення. Маю
один найголовніший обов’язок – щоб уся
техніка їздила і не ламалася. А якщо поламається – своєчасно її відновити. Це якщо
коротко. Не вистачає офіцерів. У мене дві
вакантних посади у відділенні, тож доводиться працювати за трьох. На щастя, є
гарні хлопці, компетентні спеціалісти, які
добре знають свою справу, не бояться бойових завдань, вони – моя опора і підтримка.
КОЛЕКТИВ І «ЗАЛІЗНІ КОНІ»
Які основні проблеми? Всупереч стереотипам, алкоголіків немає. Колектив об’єднує
одне: кожен, як би він не ставився до різних питань, розуміє, що треба діяти, треба

«Україна – наша держава і захищати її – наше
призначення. Я не фанатична людина, просто вірю
в свою країну».
подумати декілька днів, але вони приходять знову. Серед перших номерів прізвище
та підпис підполковника. Добродушного,
потужного, наче ведмідь із мультфільму.
Дотепного і веселого. Цю людину важко
уявити з автоматом в руках, часто незрозуміло, коли офіцер жартує, а коли говорить
серйозно.
– І на кого Ви, Дмитре Петровичу, дітей
залишите? – кепкували колеги.
– Точно не на «старшого брата», – відповідав підполковник, – і вже, напевно, – не на
тебе. Своїх заведи!
– Так Ви ж із таким животиком у БТР не
поміститеся.
– Зверху сяду, на броню. А тебе, воблу
засушену, підстелю щоби м’якше було!

виконувати накази, бо вони віддаються
для чогось, бо, зрештою, це життя. Людей
часто дратують заходи в тилу. «Хлопчикам»
хочеться на передову. Усі рвуться в окопи:
постріляти, повоювати за неньку Україну.
Більшість людей – аби на кордон. Ось біля
БТРа порається Микола (ім’я змінено, ред.).
Його «слухається» вся техніка. Він свого
часу встиг повоювати на цьому бронетранспортері, проривався з оточення.
БОЙОВЕ БРАТЕРСТВО
У людей стають сильнішими стереотипи. Побратими війни – це особливий вид
стосунків. Хлопці, які побували разом під
кулями, формують міцні спільноти. Вони
більш гостро розуміють цінність життя, цін-

ність елементарних речей. Микола, коли
витягнув БТР, вивіз ним товаришів, каже:
«Куди ця машина, туди і я».
– А я усе піджартовую над ним, – сміється Дмитро Петрович, – погрожую:
«Заберу тебе в загін служити, у штаб. І
броню твою під вікно поставлю. Будеш з
віконця виглядати, чи все у машинки добре,
виходити протирати, щоби блищала. На
офіцерську посаду заберу». Не погоджується. І нічим його не заманиш. Свого часу
після прибуття Коля із хлопцями три дні
від нього не відходили, поки не довели
до ідеального стану. І відразу ж стали до
роботи разом із залізним другом. Тут і
люди, і техніка мають свою історію. Інший

спокійніше. В тилу як військова людина
почувався б не на своєму місці, поки тут
війна. Тут роботи багато, але вона в якійсь
мірі цікавіша. Іноді, коли починаються
обстріли, ловиш себе на думці, що вже
чекаєш наказу, аби кудись поїхати, повоювати, постояти за свою державу. Я не поїду
жити в Англію, в Америку чи ще кудись,
навіть якщо там дуже добре. Адже Україна –
наша держава і захищати її – наше призначення. Я не фанатична людина, просто вірю
в свою країну. У мене багато різних знайомих, зокрема, представників національних
меншин, які спілкуються різними мовами,
при цьому щирих патріотів України. У нашої
Батьківщини є майбутнє.

Машини надійні, прості в управлінні. Оснащені потужними
двигунами та автоматичною КПП. За деякими показниками
обіцяють бути кращим, ніж «Кугуар».
БТР-80 – машина Ігоря Момота. Працює
з ним досвідчений боєць, чиє ім’я надто
відоме, щоби його зараз називати. Хлопці
творять чудеса. Служити з ними – гордість
і радість.
ХОБІ «КРУТИТИ ГАЙКИ»
Дмитро Петрович висловлює дяку і
шану волонтерам, які допомагають. Наприклад, місцевий бізнесмен мільйонер має
хобі: особисто ремонтувати техніку, крутити
гайки. Грошей із військових не бере ані за
роботу, ані за запчастини. Стає з ремонтною
бригадою до роботи особисто. Єдине, що
просить для ремонту, – рідкісні деталі переважно застарілої військової техніки, які не
може придбати сам на цивільному ринку.
АВТО «З ВОГНИКОМ»
Підполковник Дяконець із задоволенням розповідає про нові «хаммери», які
тільки-но передали підрозділу. П’ятий і
шостий клас бронезахисту. Машини надійні,
прості в управлінні. Оснащені потужними
двигунами та автоматичною КПП. За деякими показниками обіцяють бути кращим,
ніж «Кугуар». Для розвідки, патрулювання,
виконання завдань, що вимагають маневреності й захисту, – саме те. Озброєння гідне
– ДШК. Є чим огризнутися при потребі. Є
перспектива належної технічної підтримки
в ході бойової експлуатації. Не порівняти з
технікою початку війни у 2014 році.
ЗАРАДИ ЧОГО
– Вас троє дітей удома чекають, а Ви тут з
автоматом бігаєте? – провокую співрозмовника на відверту відповідь. – Заради чого?
– Передусім, власне, заради дітей.
Можна було б сидіти біля малих, але тут я
роблю для них більше. Тут у мене сумління

ЩО НАЙВАЖЧЕ?
Що найважче? Складно сказати. Кожного дня щось відбувається. Служба затягує.
І насправді уже немає принципового значення як пройшов день. Не хочеться цього
визнавати, але у відпустці в тилу чогось не
вистачає. Тут легше. Які плани на майбутнє?
До пенсії років п’ять залишилося. Плани –
робити свою роботу. Захищати Батьківщину.
Воювати, якщо мир не настане раніше.
З НОВИМ РОКОМ!
На мене знову чекала дорога. Виїжджати
з Маріуполя не хотілося. Дмитро Петрович,
його помічники, які просили не називати
своїх імен, інші мужні й працьовиті чоловіки
залишалися на передовій. Можна не сумніватися: тут буде їздити і не ламатиметься усе,
що має колеса. А Дмитро Дяконець практично не змінився за ці роки: такі ж гострі
жарти, така ж серйозність у справах. Тільки
дещо ведмежа вайлуватість кудись випарувалася. Це вже не той добродушний господар,
яким він був два роки тому. Підполковник і
досі ставиться до кожного залізного друга
свого парку наче до живого побратима, але
зараз він сам – бойова машина з живими
точними рухами та блискавичною реакцією. Цілком органічно на кремезних плечах
лежить бронежилет з боєкомплектом. Автомат у руках здається невід’ємним. А ще – значно старші, глибші та більш зосереджені очі.
Користуючись нагодою, передаю привітання з Новим 2017 роком для колегприкордонників від підполковника Дмитра
Дяконця:
«Міцного здоров’я, родинного благополуччя, мужності, упевненості в собі і побратимах, єдності, залишатися собою і з легким
серцем робити спільну справу, доки буде
необхідно, до перемоги!».
n
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Ігри героїв
Напередодні Нового року в Палаці спорту в Києві
відбувся заключний етап турніру «Ігри героїв». На
змаганнях виступили 14 цивільних спортсменів із
вродженими або набутими протягом життя травмами
та 25 воїнів, які отримали важкі поранення у боях за
незалежність України. Усі ці люди – справжні герої,
незламні й непереможні. Вони не стали жаліти себе й не
вміють здаватися та відступати.
Тетяна ХАТАМОВА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Турнір відбувся за підтримки Міністерества молоді та спорту, Міноборони,
Київської міськдержадміністрації, Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму. Співорганізаторами змагань виступили громадські організації «Відкриті можливості»
та «Українська асоціація інвалідів АТО».
Продюсер проекту Євген Коваль розповів, що Всеукраїнський турнір у Києві став
підсумком попередніх етапів змагань у
Харкові, Миколаєві, Дніпропетровську
та Львові. Основна мета проекту – покращити сприйняття суспільством людей із
травмами, а також надати їм допомогу у
працевлаштуванні.
Усі учасники активно готуються до
міжнародного турніру, який відбудеться
наступного року у Брюсселі. Змагатися з
військовими країн-членів НАТО поїдуть
шестеро переможців. Серед них будуть

герої в інвалідних візках з ампутаціями
рук і ніг, навіть без обох верхніх чи нижніх
кінцівок.
Спортсмени
виконали
непрості
вправи, які вимагають сили, витривалості
й хорошої координації. Серед них: підйом
штанги на груди і над головою, згинання
тулуба з кулею, виконання вправ на тренажерах (імітація греблі на байдарці, велотрек) тощо. Щоби пройти смугу, необхідно
декілька разів змінити характер навантажень. По обличчях спортсменів було
видно, що їм надзвичайно важко, боляче,
але герої не здавалися. Юрій Дмитренко та
інші хлопці, завершивши важку доріжку,
не покидали майданчика, не поспішали
до лікарів і масажистів, готових у будь-яку
мить кинутися на допомогу, а залишалися,
щоби підтримати товаришів. Відстань не
дозволяла почути, про що говорили хлопці
між собою, але, очевидно, вони знаходили
потрібні слова: ніхто не зійшов із дистанції
передчасно.
Юрію Дмитренку 23 роки. Він чотири
роки навчався у Полтавському національному технічному університеті, а з серпня

2014 року проходить військову службу за
контрактом у Збройних Силах України. У
березні 2016 року поблизу Гнутового, прикриваючи товаришів під час евакуації групи
розвідників, які потрапили у скрутне становище, підірвався на міні й отримав важке
поранення.
– У проекті я погодився виступати з
самого початку, брав участь у всіх етапах турніру, – розповідає Юрій. – Зараз зібралися
найсильніші – переможці минулих етапів.
Мені дуже приємно, що тут така атмосфера.
Відчувається конкуренція і водночас – підтримка. Після шести місяців наполегливих
тренувань упевнено почуваюся на протезі.
Кожного разу ставлю собі нову планку, нові
завдання, які долатиму крок за кроком,
намагаюся розвиватися як спортсмен. Цей
турнір для мене – хороша спортивна реабілітація. Водночас фізична та психологічна.
Фізична підготовка відіграє велику роль
у житті звичайної людини, а особливо – в
житті інваліда. Хотілося довести свої можливості собі та скласти достойну конкуренцію хлопцям.
Юрію Козловському 34 роки. Він проходить службу в Львівському прикордонному загоні на посаді начальника групи
телекомунікаційних систем штабу. Чоловік отримав поранення під час виконаня
завдань у зоні АТО на Донеччині, коли
служив у Краматорському прикордонному
загоні. Юрій змушений був пропустити
початок змагань, оскільки існувала загроза
додаткової травми чи ускладнення. Проте
як тільки достатньо впевнено став на про-

тез, активно включився в наступні етапи
турніру.
– Це вже третій етап ігор, у якому я беру
участь, – зазначив Юрій Козловський. –
Перший був у Миколаєві, другий – у Львові.
Погодився із задоволенням. Це можливість
довести отчуючим, але передусім – самому
собі, що ти чогось вартий. І, звичайно, важливу роль відіграла любов до спорту. Змагання для мене – можливість показати себе,
побачити, як працюють інші. Хлопці досягають високих результатів. Це складна дисципліна з серйозним рівнем морального й
фізичного навантаження.
Юрій Дмитренко тренується тричі на
тиждень по три години. Спеціально обладнаного спортзалу немає, тому займається там,
де доведеться. Задоволений своїми успіхами.
Чоловіка надихає сім’я, особливо син – його
перша підтримка в усіх починаннях.
Важко уявити собі, яких надлюдських
зусиль коштує, наприклад, спортсменові на
протезах обох ніг більше 30 разів відірвати
від землі та підняти над головою тридцятикілограмову штангу, стоячи у повний
ріст. Небагато з нас можуть це повторити.
Герої змагань здоровіші, ніж будь-хто, їхня
залізна воля – запорука того, що у них є
майбутнє, вони несуть промінь надії тисячам інших. Дорогою, дуже дорогою ціною.
Важко сказати, що викликало непрохану
сльозу: обставини, здатні зламати людське життя, чи сила духу, яка дозволяє цим
людям попри все впевнено іти вперед, залишатися бійцями, сильними особистостями,
залишатися собою.
n
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Іванна Климпуш-Цинцадзе:

«Сьогодні Україна є не лише прохач
безпеки і стабільності в Європі»
жіть, будь ласка, які інструменти міжнародного права
використовує Україна і про
які здобутки можна говорити
сьогодні?

тому будемо продовжувати діалог
із ЄС та Альянсом. Коли наша економіка стане міцнішою, то вирішити питання щодо вступу в НАТО
буде легше. Також потрібно про-

Якби наша держава не тримала
фронт проти Російської Федерації, то
нестабільність і небезпека загрожувала б
кожній європейській країні.
– Парламентські асамблеї
НАТО і Ради Європи неодноразово
приймали документи, в яких визначали агресивну політику Росії, а в
резолюції Організації Об’єднаних
Націй вперше на такому високому
правовому рівні стверджується,
що РФ є країною-окупантом. Це
додаткові докази до повноцінної
аргументації, які нам доведеться
використовувати ще, напевно, тривалий час, щоб повернути нашого
східного сусіда до виконання своїх
міжнародних зобов’язань і цивілізованої поведінки. Тому з одного
боку – це іміджева перемога, а з
іншого – підтвердження іншими
державами того, що Росія реально
порушує
нашу
територіальну
цілісність, суверенітет і навіть не
намагається вирішити проблеми
дипломатичними чи політичними
методами.

Україна, не дивлячись на несприятливі зовнішньополітичні
обставини, впевнено рухається шляхом євроатлантичної
інтеграції. А запровадження посади Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України є яскравим
підтвердженням цього. Ми поцікавилися в Іванни КлимпушЦинцадзе, котра займає цю посаду, які успіхи має наша держава на
шляху до Європи та як долає труднощі.

Спілкувалися
Сергій ЧЕРЕВАТИЙ,
Вадим КРУТІЙ
– Іванно Орестівно, Україна вже третій рік бореться
з російською агресією на сході.
Серед численної міжнародної
допомоги, відчутною є підтримка
Північноатлантичного альянсу – НАТО. Розкажіть, будь ласка, детальніше,
які практичні кроки на підтримку України робить НАТО?
– На сьогодні в Україні працює
вісім трастових фондів НАТО. Два з
них засновано ще задовго до агресії, а інші шість створено протягом
останнього часу. Деякі з них уже
повноцінно діють. Наприклад, у
рамках Трастового фонду з кібербезпеки вже цього місяця очікуємо на
отримання обладнання та програм,
закуплених у Румунії, яка стала
куратором цього фонду.

Щодо інших фондів, то ми
поки що працюємо над процедурними моментами. Так, заснований
на Варшавському саміті Трастовий фонд із розмінування ще не
наповнений достатньою кількістю
коштів з боку наших партнерів
і немає чіткої програми. Проте
саме цей фонд, на жаль, буде нам
потрібен ще на десятиліття, зважаючи на досвід цивільного розмінування, наприклад, Хорватії чи
Боснії та Герцеговини. Тож Україна веде з НАТО повноцінний діалог, тому ми активно прогресуємо
і максимально використовуємо
надані можливості.
Якщо говорити про Комплексний пакет допомоги, затверджений
на саміті Альянсу у Варшаві, – то це,
так би мовити, рамка всієї співпраці
нашої держави з НАТО, що стосується військових та безпекових,
а також цивільних компонентів і
певним чином й соціальної сфери,
наприклад, реабілітації військових,
поранених під час участі в АТО.

Тому зараз головне – правильно ско
ристатися цією програмою.
Україна вже пройшла великий
шлях з точки зору повноцінного
циклу розроблення всіх документів, починаючи від Стратегії
національної безпеки і закінчуючи
дорожніми картами, створеними
на основі Стратегічного оборонного бюлетеня. Тобто ми визначили для себе план дій, який має

–Іванно Орестівно, в України стає все більше опонентів
її європейській інтеграції.
Як нам, маючи стратегічну
мету вступити до НАТО,
вибудовувати свою політику?
– Очевидно зараз Європа переживає важкі часи – це і міграційна
криза, і загрози популізму, які
активно поширюються різними
країнами, і створення Brexit, і непідтримка Нідерландами Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це все свідчить про
те, що ЄС зараз не вистачає єдності,
лідерства та готовності захищати
свої цінності, які для Європи перетворилися на данність.
Турбулентні часи є і для ЄС, і
для НАТО, проте я не бачу більш
ефективних міжнародних організацій, які були б спроможними такі

Україна єдина з країн-партнерів брала участь
в абсолютно всіх операціях НАТО.
чіткі індикатори, і повинні його
втілити в життя.
– Послідовна робота української влади і дипломатії з
нашими партнерами дала
позитивний результат –
міжнародне співтовариство
підтримало нашу країну і
визнало Росію агресором. Ска-

випробування витримати. Тому ми
будемо пропонувати свою допомогу.
Адже сьогодні Україна є не лише
прохачем, а й повноцінним гарантом безпеки й стабільності в Європі.
Якби наша держава не тримала
фронт проти Російської Федерації,
то нестабільність і небезпека загрожувала б кожній європейській країні. На жаль, ще не всі це розуміють,

вести внутрішні перетворення, які
дозволять стати взаємосумісними з
країнами-партнерами для того, щоб

впровадити в життя як адміністративні та військові стандарти НАТО,
так і беззаперечно важливі аспекти
для євроатлантичної інтеграції –
такі, як повага до прав людини, свобода слова, демократична система
врядування, економіка, базована на
ринкових принципах. Я думаю, що і
в інтересах країн НАТО, щоби Україна була його частиною.
– Як в Україні проходить
інтеграція оборонного комплексу та Збройних сил до
натівських стандартів?
– У Державну програму роз
витку Збройних Сил України закладено індикатори розвитку з 2017-го
до 2020-го року, протягом яких
ініціатива і відповідальність від
вищих щаблів влади буде передана нижчим. Це не характерно
для радянської моделі армії, але
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чем, а й повноцінним гарантом
саме на таких принципах будуються
збройні сили країн Північноатлантичного альянсу. Буде реструктуризовано Генеральний штаб, будуть
по-іншому сформульовані завдання
для військових, які беруть участь у
бойових діях тощо.
Саме в цьому питанні вперше
вдалося досягти консенсусу – є наше
внутрішнє розуміння необхідності
реформ і підтримка країн-членів
НАТО. Тому найголовнішим є те, що
ми почали рухатися цим шляхом.
Також завдяки нашим партнерам
постійно підвищуємо рівень підготовки вояків. Зокрема, вже підготовлено чотири батальйони, а це понад

юридична й законодавча база. Також
триває розбудова сучасного Навчального центру підготовки підрозділів
на Яворівському полігоні. Тобто змінюємо взагалі систему підготовки.
–
Іванно
Орестівно,
наскільки ефективно виконано Річну національну програму співробітництва Україна – НАТО на 2016 рік і чи
потребує вона удосконалення
в майбутньому?
– На жаль, ми не можемо похвалитися стовідсотковим виконанням
програми. Лише близько десяти
завдань з понад двохсот реалізовано.

Також партнери з НАТО надали
зразки аналогічних програм, яких
Україна ніколи не мала раніше,
адже вони сподіваються, що ми зможемо виробити зовсім інший підхід і
презентувати якісно нову програму.
Вона, напевно, ще не буде ідеальною, але головним є те, що ми точно
переходимо на інший тип мислення
та використовуватимемо прогресивні підходи, які чітко визначатимуть процес і результат, а не будуть
заради галочки.
– Ви є ініціатором відновлення широкої програми
інформування населення про

Для чого ми це робимо? Вперше є
така висока підтримка громадянами
вступу до НАТО і євроатлантичної
інтеграції України. Проте це радше
надія на те, що якби наша держава

всі країни-члени НАТО мають максимально підвищити витрати на оборону до двох відсотків ВВП.
Питання
стосовно
більших внесків вже давно стоїть на

НАТО – це єдина організація колективної
безпеки у світі, яка своєю історією
існування довела дієздатність і надійність.
була членом Альянсу, то відразу б
працювала п’ята стаття (збройний
напад на одну чи більше країн у
Європі чи Північній Америці буде
розцінено як напад на всіх – прим.)

порядку денному Альянсу і відповідає тим закликам, які ми
неодноразово чули від різних
генеральних секретарів НАТО.
Крім того, протягом останніх
двох–трьох років є тенденція до
поступового зростання витрат
на оборону в різних країнах. Це
правильний заклик, адже Європа
повинна брати на себе відповідальність за власну безпеку. Україна
також визначає п’ять відсотків з
бюджету на оборону і безпеку.
НАТО − це єдина організація
колективної безпеки у світі, яка
своєю історією існування довела
дієздатність і надійність, здатна
подолати всі випробування, а також
стати міцнішою.
– Чи можливе створення
європейської армії?
– На сьогодні немає такого визначення, проте на Варшавському саміті
минулого року було прийнято рішення
зміцнити взаємодію між структурами
НАТО і Європейським Союзом.
Крім того, країни, які не є членами НАТО, наприклад Швеція чи
Фінляндія, зараз шукають додаткові механізми взаємодії з Альянсом. Для України досвід цих держав
є цікавим і важливим, адже його
можна використати і втілити у нас.

дві тисячі бійців, та закінчується
підготовка п’ятого.
До речі, важливо розуміти, що
інструктори, які проводять тренінги
для наших військових – учасників АТО, багато чого вчаться у них.

Причиною є те, що було використано
не зовсім правильний підхід до її складання. Тому протягом останніх місяців ми активно працюємо з міністерствами і відомствами, Секретаріатом
Кабінету Міністрів, радниками НАТО

Програма інформування відкриє додаткові
можливості для залучення зовнішніх коштів
і співпраці державних, неурядових та
донорських організацій.
Адже ми отримали трагічний і водночас безцінний досвід, якого не має
жодна армія Північноатлантичного
альянсу.
Зроблено перші кроки у створенні Центру підготовки Сил
спеціальних операцій. Вже готова

в Україні, вітчизняними та закордонними громадськими організаціями,
щоб уперше презентувати річну національну програму, яка міститиме конкретні та чіткі кроки стосовно того, які
зміни нам потрібно зробити протягом
2017-го року.

євроатлантичну інтеграцію.
Розкажіть, будь ласка, про неї
докладніше?
– Так, дійсно я ініціювала підготовку Державної програми інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України
на 2017-2020 роки. Проте, на жаль,
у нас є бюджетні обмеження. Також
попередні рішення Кабміну не дають
можливості запустити цю програму, а
відповідно додатково закласти кошти,
принаймні на нинішній рік, для її реалізації з боку держави. Проте міністерства і відомства готові працювати в
цьому напрямку і в рамках запланованих асигнувань. Водночас Програма
інформування відкриє додаткові
можливості для залучення зовнішніх
коштів і співпраці державних, неурядових та донорських організацій. Сподіваюся, що саме цей механізм буде
використаний цього року.

і країни-партнери нас би підтримали.
Тому зараз потрібно аргументовано
пояснити процес інтеграції, і я переконана, що ми матимемо ще більше
прихильників вступу до Альянсу.
– Заяви Дональда Трампа
щодо неспроможності НАТО
та
скорочення
оборонної
допомоги мають реальне підґрунтя, чи вистоїть Альянс у
найближчій перспективі?
– Виборча кампанія і реальна
політика – це не завжди тотожні речі.
Тому після того, як було оголошено
результати виборів у США відбулася
розмова новообраного президента
Дональда Трампа з Генеральним
секретарем НАТО паном Столтенбергом і вони дійшли згоди в двох
принципових питаннях. По-перше,
Альянс є надзвичайно потрібною і
важливою організацією; по-друге,

– Іванно Орестівно, на
Вашу думку, НАТО буде розширюватися?
– Світ настільки швидко і непередбачувано змінюється, що дуже
важко робити конкретні прогнози.
Очевидно, зараз немає «апетиту»
для розширення в жодній організації. Однак якщо, наприклад, Швеція
подасть заявку на вступ до НАТО, то,
думаю, Рада Альянсу прийме позитивне рішення, тому що її збройні
сили відповідають натівським стандартам.
– У яких операціях НАТО
бере участь Україна?
– Україна – єдина з країнпартнерів брала участь в абсолютно
всіх операціях НАТО. Навіть зараз,
у важкий для нашої держави час,
ми маємо свій контингент інженерних військ у Кей фор Косово. Також
наші вояки беруть участь в операції
«Рішуча підтримка НАТО» в Афганістані. Альянс цінує нашу підтримку
і бачить в Україні відповідального
партнера, який у часи війни в себе
допомагає підтримувати стабільність
і безпеку в інших куточках світу. n
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воїнам АТО
До редакції нашої газети
періодично звертаються
військовослужбовці, які пройшли
горнило бойових дій на сході
держави, з питаннями щодо
нюансів надання статусу
учасника бойових дій. Тільки у
прикордонному відомстві через
цю процедуру вже пройшло та
документально підтвердили
такий статус близько 17 тисяч
людей.
Ця тема й надалі є
актуальною і має безліч
юридичних подробиць. До
того ж законодавство
постійно змінюється та
удосконалюється. З відповідними
питаннями та роз’ясненнями
з цієї теми ми звернулися до
Центру обліку та роботи з
учасниками антитерористичної
операції та бойових дій.

Статус УБД: законодавство
змінює підходи
Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ
ЗМІНИ У ПІДХОДАХ:
ЗАКОННІСТЬ ПЕРЕДУСІМ
– Основним документом, що регламентує
порядок надання статусу учасника бойових
дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і
брали безпосередню участь в антитерористичній операції є Постанова Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 року № 413, –
починає розмову начальник Центру обліку та
роботи з учасниками АТО та бойових дій підполковник Олександр Цілюрик. – Водночас
Уряд своїм рішенням від 8 вересня вніс зміни
до Порядку надання такого статусу. Це закріп
лено у Постанові № 602. Є необхідність зупинитися на нововведеннях більш докладно, –
говорить Олександр Миколайович.
Коментувати нові правила необхідно з
головних постулатів. Так, у вищезазначеному
Порядку відтепер з’явився пункт 2-1. Його
варто викласти у повному обсязі:
«Статус учасника бойових дій (далі УБД –
ред.) надається особам, зазначеним у пункті
2 цього Порядку, в разі залучення їх до проведення антитерористичної операції на строк
не менше ніж 30 календарних днів, у тому
числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.
Особам, які брали участь у виконанні
бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту
з противником, у проведенні розвідувальних
заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією, а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше
виконання ними відповідних завдань (крім
випадків необережного поводження зі
зброєю та ухилення від військової служби
шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), статус учасника бойових дій
надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної
операції».
Крім того, за словами підполковника
Олександра Цілюрика, пункт 4 Порядку
надання статусу учасника бойових дій викладено у новій редакції. А саме:
«Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є документи про

безпосереднє залучення до виконання
завдань антитерористичної операції в районах її проведення:
витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його
заміщує, першого заступника чи заступника
керівника Антитерористичного центру при
СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції;
витяги з наказів керівника оперативного
штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників
секторів (командирів оперативно-тактичних
угруповань) про підпорядкування керівнику
оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції;
документи про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інші офіційні документи,
видані державними органами, що містять
достатні докази про безпосередню участь
особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення».
– Хотів би звернути особливу увагу читачів
на те, що однією з основних підстав для надання
статусу УБД є наказ керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує щодо залучення конкретно взятого військовослужбовця до проведення антитерористичної
операції, – акцентує увагу до нововведень Олександр Цілюрик. – Розумію, що одразу виникне
логічне запитання щодо порядку включення
прикордонників у наказ керівника Антитерористичного центру, – наголошує заступник
начальника Головного центру.
За його словами, існує система надходження матеріалів для надання статусу
УБД. Так, для опрацювання беруться витяги
з наказів керівників оперативно-тактичних
угруповань (ОТУ) або керівників секторів
про залучення до сил і засобів. Після розгляду цих документів, Службою направляються пропозиції щодо включення персоналу
відомства до наказу керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки.
– Витяг з цього наказу потім направляється на адресу Адміністрації Держприкордонслужби. Лише за наявності даного витягу
з наказу, відомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій особового складу Державної
прикордонної служби України приймається

правове рішення щодо надання статусу учасника бойових дій нашим військовослужбовцям, – пояснює підполковник Олександр
Цілюрик.
Особливу увагу необхідно звернути на
деякі юридичні «запобіжники». Наприклад,
до вищезазначеного документа не включається персонал, який згідно з наказами керівників ОТУ, або керівників секторів, перебував у службовому відрядженні в районах проведення антитерористичної операції.
ПОРАНЕННЯ, КОНТУЗІЇ, КАЛІЦТВА
Для осіб, які залучалися до проведення
антитерористичної операції на строк менше
ніж 30 календарних днів, статус УБД надається у разі надання не тільки тих документів,
про які йшлося вище.
– У цьому випадку розглядатимуться
витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових
дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення
розвідувальних заходів, – коментує ситуацію
Олександр Миколайович. – А військовим,
які отримали поранення, контузії або каліцтва, необхідно додатково надати матеріали
спеціальних і службових розслідувань. Безумовно, в контексті надання статусу УБД, не
будуть розглядатися документи, пов’язані
з випадками необережного поводження зі
зброєю, ухиленням від військової служби
шляхом самокалічення або з метою симуляції хвороби – зазначає начальник Центру.
ДОБРОВОЛЬЧІ ФОРМУВАННЯ:
СТАТУС ПІДТВЕРДЖУЄТЬСЯ
СВІДКАМИ
Окрема увага в урядовій Постанові приділено особам, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету
й територіальної цілісності України та брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції. «У даному випадку документи цих
воїнів розглядаються за умови, що надалі
такі добровольчі формування були включені
до складу Збройних Сил, МВС, Національної
поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів,
– коментує вимоги постанови підполковник
Цілюрик.

Військові цих формувань, крім іншого,
повинні надати нотаріально завірені свідчення не менше двох свідків, які разом із
такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника
бойових дій або інваліда війни. До того ж
суб’єкти боротьби з тероризмом повинні підтвердити факт взаємодії цих осіб (особисто
або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними Силами, МВС,
Національною гвардією й іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами.
ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ:
КОМІСІЇ ЧЕКАТИМУТЬ МІСЯЦЬ
Дуже важливим є сам порядок і терміни
надання документів щодо надання статусу
УБД, – говорить Олександр Цілюрик. –
Згідно зі встановленим Порядком, із урахуванням змін, внесених у шостий пункт, відповідні командири або керівники підприємств
у місячний строк після завершення особами
виконання завдань та після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру зобов’язані подати на розгляд
уповноваженої на те комісії документи, – зауважує Олександр Миколайович.
Насамперед це довідки за формою згідно
з додатком 1 та документи, зазначені у пункті
4 цього Порядку. Саме ці документи і є підставою для надання особам статусу учасника
бойових дій. У разі коли місце постійної дислокації частини або підрозділу, підприємства
або організації розташоване безпосередньо
у районі проведення АТО, документи подаються на розгляд комісії не раніше, ніж через
30 календарних днів після зарахування осіб
до списків військової частини або підприємства чи призначення їх на відповідні посади.
– Завершуючи нашу розмову, я би хотів
ще раз закликати командирів та інших керівників суворо дотримуватися порядку надання
відповідних документів особам, які брали
участь у проведенні антитерористичної операції, вкладатись у визначені терміни, аби
уникнути непорозумінь чи неправомірних
закидів щодо роботи відомчої комісії. А ми в
свою чергу і надалі будемо інформувати про
зміни у законодавстві та надавати відповіді на
питання у межах своєї компетенції, – підвів
своєрідну риску у коментарях начальник Центру обліку та роботи з учасниками АТО й бойових дій підполковник Олександр Цілюрик. n
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Час вимагає змін
Відсвяткувавши Новий
рік та Різдво Христове, ми
уже перегортаємо перші дні
календаря першого місяця
2017-го. І мимоволі подумки
зазираємо у час майбутній,
намагаючись передбачити
чим він буде кращим від
минулого. Бо саме на основі
досягнень останнього мають
продовжуватись, все більше
удосконалюючись, очікувані
зміни життя українського
суспільства.
Василь КЛИМЕНКО
Попередній рік був для нас нелегким і
далеко неоднозначним. Розпочаті реформи
Державної служби у правоохоронній і судовій
системах, медичному обслуговуванні населення, освіті, впровадження місцевого самоврядування викликали неабиякий резонанс у громадськості. Одні схвалювали їх, інші скептично
висловлювали своє бачення. Хоч усі прекрасно
розуміли: будувати власне майбутнє і життя
країни в цілому на залишках радянського
комуністичного минулого уже неможливо.
Воно – це нонсенс для європейських цінностей,
досягнути яких ми так прагнемо.
Проте суспільно-політична «декомунізація» суспільства з його державницьким
устроєм аж ніяк не завершується знесенням пам’ятників і перейменуванням міст і
вулиць, названих колись на честь радянських
ідолів. На часі постали питання соціальноекономічного розвитку суспільства, яке водночас несе гігантські витрати на війну, що
нав’язав нам на Донбасі «руський мір». І коли
на її спочатку мова уже йшла не про реформи
в країні, а про її виживання, то нині українська економіка має стати стартом для більш
сталого розвитку держави з одночасним підвищенням життєвого рівня населення. Змінам на краще у соціальній сфері має сприяти
хоч і незначне підвищення пенсій та підняття
з нинішнього року найменшого рівня оплати
працюючих українців до 3 200 гривень. Підвищать цього року заробітну плату лікарям,
працівникам освіти та іншим категоріям населення.

Не оминула розбурхана хвиля думок і
суджень наших громадян також і з приводу
відкритого декларування статків співвітчизників із суддівської та законодавчої гілок
влади. Резонанс, викликаний цим у суспільстві, можна було порівняти, без перебільшення, з приземленням інопланетян на нашу
землю.
Дісталося, точніше перейшло нам у спадок, який треба берегти та повсякчас примножувати, – це не казенна, а щира, від усього
серця, народна підтримка своїх захисників в
АТО. Започаткована учасниками волонтерського руху, вона за два з половиною роки
своїми практичними ділами набула такого
розвитку, що стала найяскравішим прикладом духовної єдності української нації. Беззаперечно, поставити такий народ на коліна не
вдасться нікому. Звідси наша віра у перемогу,
у наше європейське майбуття. Незважаючи
на те, що маємо нині й непопулярні рішення
соціального характеру – нові тарифи на комунальні послуги, правда, з наданням субсидій,
значне здорожчання прожиткового мінімуму
та інші негаразди. А попереду ще болючіша
земельна реформа.
Тож після прийняття бюджету України
на 2017-й рік у коментарях деяких економічних експертів можна було почути важко
приховуваний сумнів: мовляв, чи не забагато
при нинішній соціальній скруті, визначених
державою для військової сфери 5,2 відсотка
від внутрішнього валового продукту. Не забагато, можливо, ще й недостатньо буде коштів.

Із самого початку агресії в Криму та на Донбасі у перших
лавах захисників територіальної цілісності країни були
воїни у зелених кашкетах.
Хтось серед них, мабуть, і колишні військовослужбовці, не приховуючи свого невдоволення, скаже: «А про нас що, держава
забула?». Відповідь на це дає саме життя.
Передусім країна, що одночасно реформується і відстоює у жертовному протистоянні
свій суверенітет і територіальну цілісність,
дбає про найменш соціально захищених співвітчизників.
Рік минулий багато чого навчив нас. І не
лише не сприймати на віру популістські заяви
найрізноманітнішого забарвлення та давати
їм передчасні оцінки. Ми стали мудрішими, а,
можливо, по-європейськи прагматичнішими
– довіряй не словам, а справам. Тож, не приховуючи іронічних посмішок сприйняли ми
в останні дні минулого року повідомлення з
офіційних джерел про чергове відтермінування довгоочікуваного «безвізу» для українців. «Заблукав» він десь у провладних коридорах європейської спільноти і ніяк не може
знайти шлях до України.

Адже важко передбачити подальший розвиток подій у зоні АТО, враховуючи агресивний
підхід колишнього «старшого брата» до виконання Мінських угод. І щоб, не дай господи,
російські козачки не гарцювали у парадному
однострої Хрещатиком, доведеться із обмеженого бюджету знаходити кошти і на озброєння, і для пристойного утримання військовослужбовців – нинішніх захисників рідної
землі. Відтепер фактор переоцінки цінностей
з постійною військовою загрозою з боку Росії
є і матиме для українців першочергове значення.
Свого часу видатний воєнний теоретик
Карл фон Клаузевіц у своїй класичній праці
«Про війну», фундаментальні постулати якої
актуальні й нині, писав: «Війна є продовженням політики іншими засобами». Військовий
конфлікт на сході країни з проросійськими
формуваннями самопроголошених квазіреспублік і став кривавим підтвердженням
імперських зазіхань північного сусіда. Його

політична еліта, як і більшість укорінених антиукраїнською ідеологією громадян,
переконані, що росіяни й українці є одним
народом, а возз’єднання їх в одній державі
має завершитися формуванням і утворенням
потужного «руського міра» з однією церквою,
однією мовою та однією культурою. Коли
так, то Україна є частиною Росії і не повинна
існувати окремо від неї. А незалежна державність України на переконання наших північних сусідів є найбільшою геополітичною
помилкою кінця ХХ століття, коли розпався
на окремі держави СРСР. І найбільш винна у
цьому саме Україна.

мужність і витримку, часто під вогнем ворога,
прикордонні наряди високопрофесійно і злагоджено контролюють перехід кордону місцевим населенням. У постійній готовності миттєво відреагувати на небезпечну ситуацію, що
може скластися на місці їх розташування.
А для персоналу Донецького загону особ
ливо знаковим став переддень Нового року.
Зустрівшись із прикордонниками, Президент України Петро Порошенко на узбережжі
Азовського моря відкрив сучасну систему
американського виробництва «AEROS», призначену для радіолокаційного та оптикоелектронного спостереження за надводними,
повітряними і наземними цілями. Її технічні
можливості дозволять забезпечувати цілодобовий контроль за Азовським морем у межах
Донецької області та завчасно реагувати на
обстановку. Глава Держави також окремо вручив захисникам морського рубежу декілька
одиниць новітньої бойової техніки.
Як минулого, так і на початку нинішнього
року ситуація в зоні АТО та на адміністративній межі з Кримом продовжує залишатися
складною й напруженою. Постійно порушуючи
домовленості про перемир’я, проросійські
збройні формування майже щодня обстрілюють прикордонні КПВВ. Це в свою чергу
ускладнює забезпечення належних умов для
громадян, які перетинають лінію розмежування. Тож і скарги з боку громадян на дії «зелених кашкетів» переважно є безпідставними.
Виконуючи службові завдання на сході
країни у постійній готовності до бойових
дій, вартові ні на йоту не зменшують профе-

Перейшло нам у спадок, який треба берегти та
повсякчас примножувати, – це не казенна, а
щира, від усього серця, народна підтримка своїх
захисників в АТО.
Перетнувши їй шлях до європейської
інтеграції, РФ на порядок денний поставила
питання перетворення України у складову
частину «руського міра». Без жодних шансів
для неї зберегти свою незалежну державність.
І як тільки крах режиму Януковича припинив
контроль ворога над суверенною Україною,
то агресивні наміри, спрямовані на розчленування та окупацію її територій, вилилися у
відкриту агресію в Криму та на Донбасі.
Із самого її початку у перших лавах захисників територіальної цілісності країни були воїни
у зелених кашкетах. Генерал-майор Ігор Момот,
підполковник Євген Пікус, майор Ігор Петрів
та їхні бойові побратими – офіцери, прапорщики, сержанти під шквальним вогнем ворога
до кінця виконували свій військовий обов’язок.
Усього в бойових діях на сході України взяло
участь понад 16 тисяч охоронців кордону.
67 прикордонників поклали своє життя
на вівтар нездоланності перед найманцями
«руського міра». Імена героїв назавжди вкарбовані в історію відомства «зелених кашкетів». Пам’ять співвітчизників про них продов
жує жити у назвах вулиць українських міст
і сіл, у пам’ятниках і меморіальних дошках,
встановлених у школах, де навчалися герої, та
місцевих музеях.
Нелегким видався для Служби і рік минулий. Створивши потужні бойові резерви та
забезпечивши свої підрозділи необхідною
технікою, відомство із суто правоохоронного
реформувалося у дієву силову структуру. Відтепер її персонал здатен не тільки охороняти,
а й захищати та обороняти державні рубежі
як у зоні АТО, так і на адміністративній межі з
Кримом. Виконувати свої службові обов’язки
у тимчасових пунктах пропуску на в’їзд-виїзд
«зеленим кашкетам» доводиться під обстрілами проросійських бойовиків. Проявляючи

сійної пильності в охороні кордону на інших
напрямах. Співпрацюючи у тісному контакті з колегами-правоохоронцями сусідніх,
дружніх нам європейських країн минулого
року «зелени кашкети» безпосередньо на
державному рубежі затримали понад тисячу
незаконних мігрантів і дискредитували
діяльність 31 міграційного каналу. Останні,
як відомо, нерідко використовуються терористами.
Існує народна прислів’я: «Не хвали сам
себе – хай тебе люди похвалять». Пересвідчитися в її істинності довелося теж наприкінці
минулого року. У вечірніх новинах на всіх центральних телеканалах показали резонансний
сюжет про передачу представникам Нідерландів викрадених із їхнього музею шедеврів – художніх полотен. Під час урочистостей
було зауважено, що віднайдені вони завдяки
прикордонникам. Наступного ранку у вагоні
метро з розмови двох чоловіків чую схвальноздивоване: «Молодці, погранці. Це ж треба,
такі картини знайшли!». «Знай наших!» –
радісно подумалося мені.
Про боротьбу із сучасними наркоперевізниками та тютюновими контрабандистами
можна уже підручники писати. Технологія
їхньої роботи теж «реформується». Проте у
«поєдинку» із прикордонниками найчастіше
не спрацьовує.
Упевнено, з вірою у завтрашній день, у
досягнення нових здобутків у службі із забезпечення надійної охорони кордону, захисту
територіальної цілісності країни розпочав
новий 2017-й рік персонал Держприкордонслужби. Основним завданням якої, як
зазначив у своєму передсвятковому інтерв’ю
її очільник – генерал-полковник Віктор
Назаренко, – це зробити Службу максимально
відповідною суспільним запитам.
n
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служба і доля

З людьми і для людей
На таких людях тримається світ. Вони як атланти на своїх
могутніх плечах тримають небо, щоб сонце світило людям,
наповнюючі їхні серця любов’ю та світлою радістю – творити добро
на землі.
Саме про це думав я, спілкуючись із Олександром Васильовичем
Арбековим напередодні його 90-річного ювілею. Статний і
надзвичайно енергійний, з красивою білою борідкою і привітною
усмішкою, він із перших хвилин зустрічі дивує молодою вдачею,
вміння розповісти найцікавіші історії життя, адже стільки
пережито, стільки бачено-перебачено на буремних прикордонних
стежках.

Петро МЕДВІДЬ,
заслужений журналіст України,
лауреат премії
імені Михайла Коцюбинського
Народився Олександр Васильович 7 січня
1927 року у свято Різдва Христова в мальовничому селі на березі невеличкої річки Апаково
в Татарстані. Батько Василь Арсентійович
працював лісником, тож і Сашка з ранього
дитинства привчав шанувати природу і трудитися у полі. Часто говорив, що нема в світі
нічого прекраснішого за людину праці й ніщо
велике не створюється поза працею.
Із сердечною вдячністю і шаною Олександр Васильович згадує свою матір – Пелагею Степанівну, особливо її колискові. Для
кожного з нас першою піснею була пісня
матері, яка ввела нас у широкий світ. І той
голос назавжди вкарбовано в наші серця.
– Скільки горя і різних негараздів довелося пережити моїм батькам, – із сумом
згадує Олександр Васильович. І тривожне
лихоліття колективізації, голодомору, громадянської та Другої світової війни. Не
давала жити-спати тривога за дітей, особ
ливо за старшого сина, який протягом
шести років відбував солдатську службу в
Саратові, Куйбишеві, а потім у Середній Азії
та на Памірі.
Cпеціальні війська з охорони особливо
важливих об’єктів загартували характер
Олександра Арбекова, спонукали задуматися
про вибір професії. Батько радив повернутися додому і вступити до Інституту лісо-

Шевченку, де поєднуються закохані серця,
почалася їхня спільна історія, заповнена
радістю й тривогами, дитячим сміху і тяжкими випробуваннями у прикордонних гарнізонах.
Свою інтендантську службу лейтенант
Олександр Арбеков почав із ПівденноЗахідного округу. Саме тут, на посаді начальника господарської бази, молодий офіцер
зрозумів, яку важливу роль відіграє тилове
забезпечення в організації служби з охорони
державного кордону. Не випадково досвідчені командири й молоді солдати говорили:
«Коли є добрий тил, то й служити на кордоні
– велика честь».
– Головним у нашій службі завжди була
турбота про людей, – згадує Олександр
Васильович. – Для тиловика основне – щоб
військовослужбовці були усім забезпечені.
Особливо це стосувалося прикордонних
застав і тих підрозділів, де вирішувалася доля
успішної охорони державного рубежу.
Проходячи службу у віддалених точках
колишнього Радянського Союзу, де не було
театрів та інших закладів культури, Арбеков
читав багато художньої літератури. У нього й
сьогодні вдома чудова бібліотека української
та зарубіжної класики. Особливо Олександра
Васильовича цікавлять книги з історичної
тематики. Вразив той факт, що Олександр
Макендонський, зібравшись у похід на Єгипет 332 року до нашої ери, передусім потурбувався про забезпечення багатотисячної
армії продовольством, водою і фуражем, що
й принесло йому славну перемогу. Про це
Олександр Васильович часто згадував у пісках Середньої Азії.

Тривалий час він активно працював у складі ради Київської
міської організації ветеранів України, де зробив значний
внесок у розвиток волонтерського руху.
вого господарства, але бойові друзі кликали
в Харківське прикордонне училище, яке на
той час було одним із найкращих навчальних
закладів з підготовки офіцерських кадрів.
Саме тут 1953 року, після смерті Йосипа
Сталіна, молодий курсант всім серцем відчув
подих змін і бажання служити Вітчизні.
У той час відбулася ще одна знаменна
подія, що докорінно змінила життя Сашка
Арбекова. Він закохався у найчарівнішу
дівчину у світі. А трапилося це так. Якось у
неділю вони з друзями гуляли у міському
парку. Троє симпатичних курсантів у новеньких одностроях підійшли до пам’ятника
Тарасу Шевченку і побачили юрбу веселих
дівчат, які слухали молодого поета, який
читав вірші, присвячені великому Кобзареві.
Олександра особливо вразила невисока красуня, тож він сміливо пішов до гурту дівчат.
Наблизившись, одразу побачив її очі, що
сяяли, як краплини роси на сонці. Курсант
зачаровано дивився на дівчину і відчував
якесь дивне взаємопритягнення, ласкавість і
щирість її погляду.
Ліда теж навчалася в Харкові на економічному факультеті університету. Так із
цього святого місця, біля пам’ятника Тарасу

Середньоазіатський
прикордонний
округ, який охороняв ділянку кордону від
Каспія до Паміру, є важливою сторінкою
біографії полковника Олександра Арбекова.
Саме тут, на посаді начальника тилу Каахінського загону, він добре зрозумів, що успіх у
службі та бойовій готовності залежить насамперед від тилового забезпечення особового
складу. Головним завданням, яке Арбеков
поставив перед собою, в складній і напруженій обстановці на іранській ділянці кордону,
було забезпечення прикордонників усім
необхідним у надзвичайних умовах Середньої Азії.
Звичайно, цього досягнути було непросто. Молодий і амбітний начальник тилу не
спав ані вдень, ані вночі. Як він сам говорить:
– Цілодобово мотався по кордону. Було
організовано підготовку кухарів та інших
спеціалістів тилових служб. За короткий час
вдалося перевести всі прикордонні застави на
централізовану систему забезпечення всіма
видами, що дало можливість вивільнити
начальників застав від господарських турбот.
Велику увагу Олександр Васильович приділяв організації підсобних господарств, де
вигодовували свиней і овець, а також виро-

щували овочі. У всіх цих справах молодий
начальник тилу опирався на допомогу органів влади та місцевих жителів. Туркмени
полюбили самовідданого працьовитого
офіцера, який сам, або зі своїми підлеглими
часто приходив їм на допомогу.
Запам’ятався такий випадок. Одного разу
майор Арбеков ввечері повертався додому,
а донька Тамара передала йому великий
пакунок із каракулевими шкурками, який
вдень приніс місцевий аксакал з проханням
передати батькові. Це була подяка офіцеру,
який допоміг терміново доставити його дружину до пологового будинку. Наступного
дня Арбеков поїхав до туркменської родини,
привітав щасливого батька з народженням
сина і... повернув подарунок. На зворотньому
шляху з селища Каахка він зустрів прикордонний наряд, який на автомобілі прямував
через гірський потік у напрямку кордону.
Цієї миті здригнулася земля, і небо навпіл

ника Арбекова! Деякі з них забулися, а деякі
живуть у пам’яті людей і донині.
З особливою теплотою і любов’ю людська
пам’ять зберігає життєві епізоди, в яких розкривається характер Олександра Васильовича, його добра душа, повага та турбота про
людей.
Під час одного з моїх журналістських
відряджень у Львівський прикордонний
загін прапорщик, прізвище якого я, на жаль,
не запам’ятав, розповів мені про випадок,
що характеризує Олександра Арбекова як
досвідченого й мудрого вихователя.
Коли полковник Арбеков, на той час
начальник тилу Західного прикордонного
округу, прибув у загін, йому доповіли, що
вчора начальника котельні бачили на службі в
нетверезому стані. Заступник командира підрозділу відправив прапорщика на гауптвахту
і написав рапорт про відмову йому в 13-й
зарплаті. Коли Арбеков від підлеглих дізнався

Олександр Васильович ніколи не боявся відповідальності,
не ховався за чужі спини та не залишав людей у біді.
розколола громовиця. Шалений вітер зривав засохлу ковилу, кидав в обличчя гарячий
пісок і збивав з ніг. Згодом із гір посунула
сельова лавина каменю й піску, змітаючи все
живе й неживе на своєму шляху.
Арбеков вискочив із машини, крикнув
водію: «Рятуємо людей!» – і кинувся до прикордонників, які сиділи у кузові вантажівки під
тентом. А вже за кілька секунд, коли воїни опинилися на правому березі річки, всі побачили,
як могутній сельовий потік підхопив авто, і як
сірникову коробку, поніс до гірської ущелини.
Скільки таких героїчних і трагічних
пригод було на службовому шляху полков-

про те, що у прапорщика «золоті руки», гарна
родина, підростають дві доньки, а дружина не
працює, то запросив його до себе в кабінет. І
там у присутності командира підрозділу, його
заступників та начальника фінансового відділу запропонував прапорщику розписатися в
відомості на 13-у зарплату, а потім сказав: «Я
підтримую рішення командира, який лишив
вас 13-ої зарплати за недостойну поведінку»
– і передав конверт з грошима його дружині,
яку теж запросили на цю бесіду.
Це лише один приклад із виховної
практики своїх підлеглих, які вірою і правдою служили на кордоні, жодного разу не
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підвели Олександра Васильовича. Він переконаний, що тільки через шанобливе ставлення до людей, можна досягати гарних
результатів.
У період керівництва тилом західного
кордону полковник Арбеков багато уваги
приділяв забезпеченню офіцерських сімей
квартирами, спільному будівництву житла
місцевими підрядними організаціями та заохоченню спонсорів для покращення побутових умов воїнам прикордонних застав.
Велика його заслуга також у будівництві
Центрального клінічного госпіталю на красивих київських пагорбах, де сьогодні сотні
офіцерів, прапорщиків і солдатів отримують
кваліфіковану медичну допомогу.
Займаючи високі посади в Ашхабаді
й Києві, Олександр Васильович ніколи не
боявся відповідальності, не ховався за чужі
спини та не залишав людей у біді. Завжди
допомагав підлеглим досягати нових висот.
Він дякує долі за те, що вона надала йому
можливість служити разом із відомими прикордонниками, у тому числі генералами
Лавриненком М.В. та Калиніченком І.Я. Ці
роки були відзначені активною роботою з
удосконалення матеріально-технічної бази
та інфраструктури Західного прикордонного
округу. У той час тил округу забезпечував
житлом не тільки своїх офіцерів і прапорщиків, а також близько десяти сімей, які щороку
прибували на постійне проживання з інших
округів.
З великою вдячністю Олександр Васильович згадує про тісну співпрацю та багаторічну дружбу з офіцерами: Тер-Вартаняном
Х.С., Змієвцем В.О., Зуйковим М.Л., Поль-

заходах у первинних організаціях авторитетно прозвучали проблеми соціального
захисту, житлового, медичного та фінансового забезпечення ветеранів.
Як відомо, багато питань виникає у
пенсіонерів-прикордонників, удів і поранених учасників АТО на побутовому рівні,
особливо у хворих, самотніх та малозабезпечених. Тож Олександр Васильович одразу
взяв ці проблеми під свій особистий контроль, закликав керівників ветеранських організацій на місцях звернути увагу на наполегливе досягнення визначеної мети.
За короткий час, не без особистої участі
Олександра Васильовича, були успішно
вирішені питання лікування дружин
пенсіонерів-прикордонників у шпиталі,
оздоровлення ветеранів та їхніх сімей у санаторіях та будинках відпочинку.
Звичайно, основу всієї діяльності комітету Організації ветеранів ДПСУ створює
керівник цієї авторитетної громади генераллейтенант у відставці Анатолій Андрійович
Макаров. Особлива його заслуга в організації
тісної взаємодії ветеранів-прикордонників з
керівництвом та органами Державної прикордонної служби України. Завдяки такій
співпраці вдалося втілити у життя важливі масштабні проекти щодо соціального
захисту, медичного та фінансового забезпечення пенсіонерів, в організації та проведенні військово-патріотичного виховання
молоді на героїчних традиціях прикордонних військ.
Ветерани разом із керівництвом комітету взяли активну участь у встановленні
пам’ятників героям кордону у парку «Пере-

Cпеціальні війська з охорони особливо важливих об’єктів
загартували характер Олександра Арбекова та спонукали
задуматися про вибір професії.
ським А.К., Першуковим М.І., Горбачом С.І.,
Мязіним М.С., Яселем М.І., Кравченком А.Т.
та іншими. Кожен із цих прикордонників –
особистість, професіонал своєї справи, відповідальний та ініціативний виконавець функціональних обов’язків.
– Згадуючи прожиті роки, – говорить
Олександр Васильович, – я тепер розумію,
що діяв правильно. Не всім дано стати генералами – чим вище, тим вужче коло ощасливлених долею, але кожна людина мріє
досягти кращого. Тож треба дати їй всі можливості самореалізуватися та досягти своєї
мрії у житті.
І сьогодні, на порозі свого 90-річного
ювілею, Олександр Васильович із повним
правом може сказати, що він – щаслива
людина. Він цікаво проживає своє життя і
йому є про що згадати, у нього багато вірних
друзів, а найголовніше – поряд із ним вірна
дружина Лідія Тимофіївна. Виросли і стали
шанованими людьми син Василь та донька
Тамара, підростають онуки й правнуки. Здається, що ще треба для повного щастя?!
Та не може заспокоїтися, небайдуже до
чужого болю серце Олександра Васильовича, коли він бачить, як нині виживають
знедолені учасники війни та ветерани, які
віддали кращі роки свого життя службі,
хто охороняв і першим зустрічав ворога на
державних кордонах Вітчизни. Тривалий
час він активно працював у складі ради
Київської міської організації ветеранів
України, де зробив значний внесок у розвиток волонтерського руху. А коли декілька
років тому полковника у відставці Арбекова
Олександра Васильовича обрали першим
заступником голови комітету Організації
ветеранів Державної прикордонної служби
України у громадського активу з’явився
новий імпульс в роботі організації. На всіх

мога» м. Києва, а також у селі Лєгедзіно Черкаської області продовжується наполеглива
робота з розшуку і увіковічення пам’яті
загиблих героїв Другої світової війни та
учасників АТО, почесних ветеранів, які внесли достойний вклад у розбудову Державної
прикордонної служби України.
– На превеликий жаль, – з гіркотою в серці
говорить Олександр Арбеков, – не все вдається
зробити так, як хотілося б. Ось уже тривалий
час разом з іншими громадськими організаціями члени комітету б’ються над проблемою
підвищення пенсій для офіцерів і прапорщиків за рахунок упорядкування посадових окладів і окладів за військовими званнями.
Також індексація пенсійного забезпечення осіб, звільнених у запас та відставку,
надзвичайно болюче питання для тисяч
ветеранів кордону, вдів і членів їхніх сімей,
які у нинішній економічній ситуації залишилися наодинці зі своїми соціальними проб
лемами.
– Образ сучасного ветерана має бути
позитивним і привабливим для нащадків.
Якщо ветеран відчуває до себе повагу й турботу, він активний оптиміст, готовий протягнути руку допомоги усім, особливо молодим. І тоді молоді воїни знатимуть, що треба
служити чесно, віддавати усього себе захисту
держави, а вона, у свою чергу, забезпечить їм
гідну старість, – сказав на завершення нашої
бесіди Олександр Васильович.
Ось так і живе з людьми і для людей надзвичайно порядна, щира, вельмишанована
людина, почесний прикордонник Олександр
Васильович Арбеков.
Щиро вітаючи його з 90-річчям,
бажаємо міцного здоров’я, щастя та добра,
любові й поваги від бойових друзів!
З роси і води Вам, дорогий Олександре
Васильовичу!
n

День народження
героя
22 грудня 2016 року у школі імені молодшого сержанта
Антипова (село Римарівка на Одещині) цивільні друзі Миколи
та його військові побратими уже втретє вшанували день
народження полеглого героя змаганнями з волейболу між
командами с. Римарівка та Подільського прикордонного
загону.
До нашої редакції надійшов лист тітки Миколи –
Валентини Антипової. Жінка висловлює подяку вартовим
рубежу за те, що не забувають племінника, просить
передати її побажання удачі в мирній службі і в бою усім
прикордонникам, зокрема однополчанам Колі, а ще пише, яким
він був у мирному житті, яким пам’ятають хлопця близькі.
Публікуємо її листа без змін.
«22 грудня 1993 року в селі Римарівка
на Одещині в родині Антипових побачив світ маленький хлопчик Колюнька.
Малюка назвали в честь Святого Миколая. Миколка народився вагою 1,7 кг,
семимісячний, при кесаревому розтині.
Це була велика радість для всієї родини.
Перший син, братик, онук, племінник.
Дідусь Микола по маминій лінії
тішився, що внука назвали його ім’ям,
дідусь Віталій, по батьковій лінії радів, що
внук носитиме його прізвище. Хлопчик
зростав у повній сім’ї. Про нього піклувалися, його любили. Сестричка Маринка
доглядала братика, навчала його поважати старших, заступатися за слабших,
слухати тата й маму і допомагати в сім’ї.
Її уроки не пройшли даремно для маленького Колі. Йшли роки, хлопець закінчив
дев’ятий клас Римарівської школи, вступив до Котовського медичного училища.
Коля завжди допомагав батькам по
господарству, не цурався почистити та
вивести на пасовище худобу, нагодувати
кролів і голубів заготовляв з батьком сіно,
дрова, майстрував клітки. Усе було йому до
душі. З радістю брався за будь-яку роботу.
Микола любив рибалку, ганяв м’яча
з друзями на сільському стадіоні, грав у
волейбол. Він був вірним надійним товаришем, з усіма знаходив спільну мову
Після закінчення Котовського училища молодий медбрат працював за спеціальністю у Гулянській школі. Діти його
любили і навіть маленькі першокласники
зовсім не боялися заходити до медпункту.
Проте з самого дитинства у Колі
Антипова була ще одна заповітна мрія:
стати прикордонником, адже виріс він на
рубежі з Придністров’ям. Із дитинства
хлопець захоплювався «зеленими кашкетами» та їх чотирилапими помічниками.

Дві спроби не вдалися, але юнак виявив
наполегливість, подав документи утретє
і в квітні 2014 року його таки зарахували
до Навчального центру Держприкордонслужби в селищі Оршанець на Черкащині.
11 квітня 2014 року Микола Антипов підписав контракт. Це був день радості та сподівань. Але близькі на той час не могли собі
уявити, наскільки трагічною і короткою
стане його військова стежина.

Коля завжди
допомагав батькам
по господарству.
З радістю брався за
будь-яку роботу.
9 червня 2014 року курсант Антипов вибуває на схід у складі мотоманевреної групи. Їхній колектив – розрахунок грізної зенітної установки – встиг
здобути серед побратимів заслужену
бойову славу. Село Олексіїївське Авмросіївського району Донецької області, село
Дякове Антрацитівського району Луганської області, небезпечні патрулювання,
нищівні обстріли, бойові зіткнення, оточення, і, зрештою, відчайдушний прорив
з кривавого Довжанського котла.
7 серпня 2014 року колону крила
артилерія, свистіли кулі автоматних черг.
Спливаючи кров’ю, підрозділ стріляв у
відповідь. Усі, хто ще міг тримати зброю
в руках, вели вогонь по окупанту, виграючи секунди життя і шанс на порятунок –
якщо не для себе, то бодай для товаришів.
Таким був останній бій Миколи Антипова,
молодого двадцятирічного хлопця, доброї
людини, вірного товариша, патріота,
героя, відданого сина України.
Микола Антипов нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно.
Йому присвоєно звання молодшого сержанта посмертно».
Валентина АНТИПОВА
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цікавий світ
Хтось виграє в лотерею грін-карту,
хтось купує нерухомість у країнах
Шенгену, хтось вносить $ 250 тисяч у
цукровий фонд держави Сент-Кітс і Невіс
– знайдеться багато способів стати
громадянином іншої країни, але всі вони
вимагають чималих зусиль і матеріальних
затрат. Однак, як виявляється, існують
і такі держави, громадянином яких
можна стати практично безкоштовно
і майже відразу, не ризикуючи при цьому
потрапити під санкції у зв’язку з подвійним
громадянством.

Як воно, жити у державах мрій?
Ірина МАСТЕЛЬ
ДЕРЖАВА ХІПІ І СОЦІАЛІСТІВ
«Християнія – це земля поселенців. До
сих пір вона вважається найуспішнішою спробою створення з нуля нового суспільства, яке
при цьому не відмовляється від старих конструкцій». – Місія Християнії, 1971 рік.
Історія комуни площею 0,34 квадратних
кілометра розпочалася, коли група хіпі на
чолі з журналістом і письменником Якобом
Лудвігсеном незаконно заселилася у занедбані казарми на території Копенгагена, проголосивши початок «соціального експерименту» Християнії. Часто у громади виникали
конфлікти з владою. В основному «каменем
спотикання» ставав вільний продаж наркотиків на території анархічної комуни. Проте
2004 року Християнія поступилася власними
принципами, і лотки наркоторговців зникли з
головної вулиці.
За офіційними даними анархічна комуна
із населенням 1000 осіб перебуває на самозабезпеченні. Однак достеменно відомо, що
попри заборону основним джерелом доходу
місцевих жителів є продаж наркотиків на
головній вулиці міста – Пушер-стріт. Крім
того, вагоме поповнення до бюджету хіпі вносять туристи, котрі відвідують тутешні майстерні, ресторани, клуби та одну з найвідоміших у світі веломайстерень Christiania Bikes.
Нових будинків у комуні практично не
будують, тому отримати громадянство вільного міста стає все складніше. Наразі існує два
способи: стати в чергу на отримання житла,
або вступити в шлюб з громадянином Християнії.

численні фестивалі, а напівзруйновані будівлі
прикрашалися творами жителів Ужупіса –
сьогодні вам не вдасться знайти тут хоча б
одну нерозфарбовану стіну.
Президент Ромас Лілейкіс очолює республіку з населенням 7 000 осіб. Сьогодні в
республіці знаходяться відкриті майстерні
практично всіх визначних литовських художників. Для отримання «документів» на громадянство («паспортом» тут служать капелюх і
свисток) необхідно відвідати мерію Ужупіса
або його представництво і підтвердити, що ви
поділяєте основні принципи держави, викладені в його конституції. Консульства Ужупіса
знаходяться в 320 містах світу, а з недавніх пір
і в Києві.
«Стіни тут тепліші». – Аушріне Радішаускайте, громадянин Ужупіса.
МІКРОДЕРЖАВА
НА ПЛАТФОРМІ ВМС
«Князівство Сіленд було засновано для
вдосконалення людства і як таке покликане
стати місцем, де всі люди можуть виконувати
ту роботу, котра найбільшою мірою відповідає
їхнім уподобанням і переконанням». – Конституція Князівства Сіленд, 1967 рік.
Одну з найстаріших і найвідоміших
мікродержав у світі заснував британський відставний майор Педді Рой Бейтс на покинутій
військовій платформі, побудованій 1942 року
Військово-морськими силами Великобританії. Спочатку Бейтс планував там запуск піратської радіостанції Britain’s Better Music Station,
проте жодної програми так і не вийшло в ефір.
Нині князь Михаїл І Бейтс, син першого
князя держави Педді Роя Бейтса, очолює конституційну монархію з 50 її громадянами, що
розмістилася на морській платформі «Рафс

«Є в цьому щось неймовірне – фізично перебувати
всередині «концептуальної держави», країни,
яка є твором мистецтва».
«Тут всі один одного знають, і якщо ти
порушуєш закони, то сховатися від наслідків
не вийде. Але і всі рішення ми приймаємо без
тиску зверху. Це і зветься свободою». Кеннет,
місцевий мешканець.
НЕЗАЛЕЖНИЙ РАЙ
ДЛЯ ХУДОЖНИКІВ
«Кожен має право не боятися». – Конституція Республіки Ужупіс, 1997 рік.
До відновлення Литвою незалежності
1990 року квартал, що сьогодні вважається
територією Республіки, був однією з найбідніших і найбільш занедбаних частин Вільнюса.
Саме дешевизна життя спочатку і приваблювала в Ужупіс молодих художників, режисерів
та артистів. Поступово район перетворився
на богемний центр міста: тут відкривалися
галереї сучасного мистецтва і влаштовувалися

Тауер» у Північному морі за 10 км від берегів
Англії.
Для отримання сілендського громадянства необхідно залишити заявку на сайті
держави. Після чого Міністерство закордонних справ Сіленду вишле список необхідних
документів (точно відомо, що для отримання
паспорта необхідно мати довідку про постійне
джерело доходу).
«Береш, наприклад, 45-літровий масло
збірник, заповнюєш його киснем і ацетиленом, вставляєш детонатор – по-моєму, це
весело». – Містер Баррингтон, 57 років, громадянин Сіленду.
«ВЕСЕЛКОВА КРАЇНА»
«Ми, представники нетрадиційної орієнтації, від імені і з дозволу дієздатних геїв
островів Коралового моря урочисто оголо-

шуємо Королівство геїв і лесбіянок незалежним і з цього моменту звільненим від відданості австралійській короні». – Декларація
незалежності Королівства геїв і лесбіянок,
2004 рік.
14 червня 2004 року, після прийняття
австралійським парламентом рішення про
заборону одностатевих шлюбів, ЛГБТактивісти штату Квінсленд оголосили війну
Австралії і на кораблі «Гейфлауер» доставили веселковий прапор на риф Като – атол,
що входить в територію островів Коралового
моря.
Нині на території монархії площею
3 квадратні кілометри мешкає 15 000 осіб.
До 2006 року державною валютою тут
визнавався «рожевий долар», однак сьогодні королівство користується євро.
Головною статтею доходу є філателістичний бізнес: 2006 року почався випуск

якому треба вказати дані, що підтверджують
особу. Вартість оформлення паспорта громадянина Віртландії – $ 5.
«Громадянство кібердержави може
здаватися річчю чисто символічною, але
це тільки якщо не враховувати потенціалу
соціальних інтернет-проектів і їх впливу на
невіртуальне життя». – Колективне звернення громадян держави Віртландія.
АРТ-КРАЇНА
«Одним із головних пріоритетів міністерства Харлей-Девідсон стане захист
унікального права впустити мистецтво в
повсякденне життя і насолоджуватися ним
вільно і без шолома». – декрети міністерств
Ладонії, 1996–2013 роки.
Шведський художник Ларс Вілкс –
один із провідних сучасних представників інституційної теорії мистецтва, автор

«Усі рішення ми приймаємо без тиску зверху.
Це і зветься свободою».
марок королівства із зображенням герба
держави (корона на тлі рожевого трикутника) і веселкового прапора.
Підданим королівства може стати будьякий представник сексуальних меншин –
оформлення громадянства коштує 100 доларів, ніяких документів не вимагається.
«Тихі сусіди, гарний вид на море». –
Майкл, громадянин Королівства геїв і лесбіянок
КІБЕРСУСПІЛЬСТВО
«Віртландія – це країна, яка виходить
за межі існуючих державних кордонів, не
порушуючи і не обмежуючи суверенітету
жодної з країн». Статут Віртландії, 2008
рік.
Перша в світі інтернет-держава розпочала своє існування 14 серпня 2008-го року.
То була спроба довести можливість виникнення нової держави без власної території, якою однак офіційно вважається вебсторінка www.wirtland.com.
Конституційною монархією, що є державною формою Віртландії керує канцлер,
однак його особа нам невідома. Офіційною
мовою, котрою користуються 4 380 громадян віртуальної монархії, вважається будьяка мова, що знаходиться в базі наявних
онлайн-перекладачів.
Примітно, що інтернет-держава піклується про власних громадян – тут існує власний медичний центр, що працює по Skype,
функціонує власний благодійний фонд,
який поповнюється за рахунок доходів від
продажу сувенірної продукції.
Отримати статус громадянина віртуальної держави може будь-яка людина, котра
досягла 18 років. На сайті держави викладений бланк заяви (доступний на 18 мовах), у

карикатур на пророка Мухаммеда, через
які «Аль-Каїда» призначила винагороду в
$ 150 тис. за його голову, 1980 року незаконно встановив на території шведського
заповідника Куллаберг дерев’яну скульптуру «Nimis». Місцева влада виявила її
через два роки і порушила проти художника кримінальну справу. З цього моменту
Вілкс почав багаторічну тяганину з владою: виграв дві справи, стільки ж програв,
продав «Nimis», незаконно побудував
поруч ще одну скульптуру «Arx» і, врештірешт, 1996 року оголосив про створення
на території заповідника незалежної держави Ладонії.
Наразі конституційною монархією
Ладонія управляє королева Керолайн I.
17-тисячне населення користується декількома офіційними мовами: англійською,
шведською та латиною.
Громадяни князівства поповнюють
бюджет за рахунок туризму – щороку понад
40 тисяч осіб приїжджають подивитися на
«Nimis» і «Arx». Приваблюють туристів ще
й численні державні свята Ладонії, як от
День музики і джазу, що традиційно відзначається концертом під відкритим небом,
День прокрастинації або Міжнародний день
покупки туалетного паперу як художнього
акту.
Аби стати громадянином найбільш
творчої держави світу, необхідно заповнити
форму на сайті держави, безкоштовно. Серед
обов’язкових граф – ім’я, адреса, націо
нальність та e-mail, серед необов’язкових –
зріст і колір очей.
«Є в цьому щось неймовірне – фізично
перебувати всередині «концептуальної держави», країни, яка є твором мистецтва». –
Ліз, громадянка Ладонії.
n
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Щедрий вечір! Добрий вечір!..
Старий Новий рік завершує
низку великих січневих свят.
Це ще одна чудова нагода
зустріти чарівну, святкову
новорічну ніч та загадати
своє заповітне бажання.
Дана традиція пов’язана з
розбіжністю двох календарів:
юліанського – старого стилю
та григоріанського – нового
стилю. Напередодні Старого
Нового року –Щедрий вечір. А
ще 14 січня християнська церква
вшановує пам’ять святого
Василія Великого, архієпископа
Кесарії Капподакійської.
Світлана ДЕЙЧУК
ІСТОРІЯ ЗАРОДЖЕННЯ СВЯТА
Представники язичницької Русі святкували настання Нового року 22 березня. Цей
день ще називався днем весняного рівнодення. Свято було повністю підпорядковане
землеробським циклам.
Як тільки на Русь проникло християнство, старий календар став витіснятися
візантійським, і Новий рік поступово відсунувся на 1 вересня. Проте люди ще довго
святкували Новий рік у різний час – хтось
по-новому, хтось по-старому – 22 березня.
І лише на початку ХVI-го століття вся Русь
офіційно стала святкувати Новий рік першого дня осені.
1699 року Петро I видав указ, в якому
зазначалося про перенесення Нового року
з першого дня осені на 1 січня. Це було за
старим стилем, а по-новому дата припадала
саме на 14 січня.
Ця цікава традиція прийшла до нас
1918-го року, коли в новій країні на хвилі
глобальних змін було порушено й питання
календарного літочислення. Поява цього
неофіційного народного свята пов’язана з
розбіжністю юліанського (старого) і григоріанського (нового) календарів, яке складає
рівно 13 днів. Цей календар після його остаточної розробки ввів давньоримський полководець та імператор Гай Юлій Цезар, на
замовлення якого і проводилися ці роботи.
Дата введення юліанського календаря –
1 січня 45-го року до нашої ери. Саме цей
календар згодом і було прийнято як основ
ний інструмент літочислення в християнській традиції, а потім і в православній. До
сьогодні Православна Церква веде підрахунок усіх основних свят, спираючись на юліанський календар.
Датою введення григоріанського календаря стало 4 жовтня 1582-го року. Це прогресивне нововведення здійснив глава Католицької Церкви Папа римський Григорій
XIII. Від цього і назва даного календаря.
ТРАДИЦІЇ ТА ОБРЯДИ
Наші пращури називали Старий Новий
рік Щедрим вечором. Ця назва пішла від
головної традиційної страви, яку подавали
на святковий стіл – Щедрої куті. Рецепт її
приготування був особливим. Кутю готували до світанку з крупи, принесеної з
комори найстаршою жінкою в сім’ї. А глава
сім’ї набирав воду з колодязя або ополонки.
Ніхто не міг доторкнутися до води і крупи до
розпалювання печі. Така каша не повинна
бути дрібною чи білою, а також розваритися
і піти через край горщика – таку кутю викидали, щоб не сталося біди чи негараздів. У
Василів вечір їли все найкраще і найсмачніше, що було в хаті: пироги, ковбасу, м’ясо,
млинці, пили пиво, вино, горілку.

На святковий стіл готували вареники
із сюрпризами як своєрідне ворожіння на
Старий Новий рік. У начинку додавали,
монетку, ґудзик, перець та інші несподівані
інгредієнти. Залежно від отриманої начинки
кожен член сім’ї очікував від нового року
багатства, врожаю та здоров’я. Ще традиційними стравами на Старий Новий рік були
свинина, сало, птиця, м’ясо зайця, щоб бути
спритними, тощо. Окрім того, господині
пекли млинці, готували пироги та вареники
з сиром, щоб обдаровувати щедрувальників
і посівальників. Звечора і до півночі щедрувальники обходять оселі. У це свято було прийнято пригощати всіх, хто завітав до хати.
Того ж вечора господар, взявши сокиру,
перевесла й кутю, обходив домашніх тварин, пасіку й сад, благословляючи своє господарство. Обухом сокири він тричі вдаряв
по деревах і погрожував їх зрубати, якщо не
будуть плодоносити.

рили так званий живий вертеп і обходили з
щедрівками кожну оселю, бажаючи господарям всіляких гараздів: «Щедрий вечір,
добрий вечір, добрим людям на здоров’я!».
За традицією новорічні обходи маланкарів, як і різдвяних колядників, відбуваються
після заходу Сонця, тобто тоді, коли володарює усяка нечиста сила. Дівчата-підлітки
поодинці чи гуртом оббігають сусідів, щоб
защедрувати.
Закінчивши ритуальний обхід, за давнім звичаєм ряджені, вранці йшли на роздоріжжя палити Діда, або Дідуха – снопи,
соломи, що стояли на покуті від Святвечора
до Нового року, а потім стрибали через
багаття. Це мало очистити від спілкування з
нечистою силою.
Наступного дня, коли починає світати,
йдуть посівати зерном. Зерно беруть у рукавицю або в торбину. Спочатку йдуть до хрещених батьків та інших родичів і близьких.

13 січня також відзначали свято
Меланки або Маланки – найдавнішого
українського свята, яке має глибоке прадавнє коріння. За стародавнім міфом, окрім
сина, у всеєдиного Лада, вірного побратима
бога Місяця, була ще й донька, яку всі називали Миланкою, бо вона була милою й
чарівною. Одного разу, коли князь-Місяць
був на полюванні, лютий змій викрав із
срібного терема Миланку й запроторив у
підземне царство. Визволив її славний богатир Безпальчик-Васильчик і з нею одружився. Вшановували Меланку-Миланку за
якомога багатшими столами, бо це є продовженням Щедрого вечора з усіма його
добрими богами і душами пращурів.
Цього дня наші предки започаткували
традицію «водити Меланку». Дівчата обирали найкращу з-поміж себе і одягали її
«молодою»: вінок, стрічки, багато намиста.
Друга з дівчат убиралася за молодого
(жупан, шапка, шаровари, чоботи) й звалася Василем. Уся дівоча ватага іменується
дружками. Дівчата з Василем та Меланкою до хати не заходили – щедрували під
вікном. На Меланки ходили також і парубоцькі гурти. Хлопці в масках висловлювали
добрі побажання, веселили піснями, танцями, жартівливими сценками. Один із них,
зазвичай, перевдягнений в жіноче вбрання
хлопець був Меланкою. Зазначені персонажі, а серед них були ще й Звізда, Коза, Дід,
Циган, музики (всі неодружені парубки) тво-

Зайшовши до хати, посівальник сіє зерном і
вітає всіх із Новим роком.
Василів вечір вважався в народі періо
дом найбільш правильних ворожінь, які
проводилися протягом усього періоду
свят. Особливо на нього чекали незаміжні
дівчата. Вони вірили, що у Василів день
наворожиш, те й обов’язково здійсниться.
Найбільш характерними були ворожіння на
врожай та сімейну долю.
Обрядові дії Щедрого вечора присвячувалися Сонцю, а Коляда, яка тривала 12 днів,
– із 7 по 19 січня – була цілісною обрядовою
системою й іменувалася Святом народження
Сонця. Цим самим завершувався період святих вечорів, протягом якого люди влаштовували застілля, ходили один до одного в гості
й обов’язково співали колядки.
На Старий Новий рік було прийнято
ходити одне до одного миритися, улагоджувати сварки і конфлікти, а також просити
вибачення.
Наш обов’язок – передавати нащадкам
накопичені знання народних звичаїв із
покоління в покоління. Традиція відзначати
Старий Новий рік зародилася в дуже неспокійні часи відвертого гоніння на християн
по всій країні. Проте змогла благополучно
пережити цю смуту, зберігаючи вічні цінності.
Тому і в цей Старий Новий рік ми бажаємо всім миру і благополуччя, любові й
правди, здоров’я та радості!
n

Де ще
відзначають
Старий
Новий рік?
Незважаючи на те, що Старий
Новий рік не є державним святом і
офіційним вихідним днем, велика частина населення у багатьох країнах
продовжує давню і добру традицію
святкування Старого Нового року.
Окрім України, Старий Новий
рік активно відзначають у багатьох пострадянських країнах: Росії,
Білорусі, Молдові, Грузії, Вірменії,
Казахстані, Азербайджані, Узбекистані, в країнах Балтії. Також ця
традиція прижилася в ближньому і не
дуже зарубіжжі: Сербії, Чорногорії,
Македонії, Швейцарії, Абхазії, Румунії, Греції.
В Абхазії 13 січня офіційно називається Ажьирнихуа, або Хечхуама –
День створення світу, оновлення.
Він є святковим і неробочим. Свято
пов’язане з шануванням божеств
Шашви – покровителя ковалів.
Традиційно в цей день ріжуть півнів
і кіз у жертву Шашві. Свято збирає
всіх родичів по батьківській лінії.
Представники дружини і невістки
залишаються вдома.
Зустрічають Старий Новий рік
і в деяких європейських країнах. У
колишній Югославії (Сербії, Чорногорії та Македонії), оскільки Сербська
православна церква продовжує жити
за юліанським календарем. Серби
називають це свято «Сербський
Новий рік» або Мале Різдво. У Чорногорії прийнято називати це свято
«Правильний Новий рік».
У ніч на 14 січня збираються за
святковим столом, щоб відзначити
прихід Нового року і в Греції. Грецьке
свято називається днем святого
Василя. Грецькі діти залишають біля
камінів свої черевики, щоб святий
Василь поклав у них подарунки.
У Румунії Старий Новий рік
зустрічають частіше у вузькому колі
сім’ї, рідше з друзями. Для святкового
столу роблять новорічні пироги з
сюрпризами: фарфоровими статуетками, кільцями, гірким перцем.
Велику удачу обіцяє знайдене там
кільце.
Старий Новий рік відзначають
також на північному сході Швейцарії
в деяких німецькомовних кантонах.
Жителі кантону Аппенцель в XVI
столітті не прийняли реформу Папи
римського Григорія XIII і досі відзначають свято у ніч з 13 на 14 січня. 13
січня вони святкують день Святого
Сильвестра, який за легендою 314
року спіймав жахливого монстра.
Вважалося, що в 1000 році монстр
вирветься на свободу і знищить світ,
але цього не сталося. Відтоді в перед
новорічний день жителі Швейцарії
вбираються у маскарадні костюми,
на голову надягають химерні споруди, що нагадують лялькові будинки
або ботанічні сади і називають себе
Сильвестр-клаусами. Прогулюючись
вуличками, місцеві жителі галасують і кричать, тим самим виганяючи нечисту силу і запрошуючи
добрих духів.
n
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Воїнам-прикордонникам

Українська М-16
Уряд США надав
Укроборонпрому ліцензію для
випробування та подальшого
налагодження виробництва
в Україні – спеціальної
модифікації легендарної
гвинтівки М-16, яка матиме
назву WAC-47.
Олена ТАЩИЛІНА
Нова розробка вирішує цілу низку
питань забезпечення українських воїнів індивідуальною стрілецькою зброєю.
Модульна конструкція уже з заводу дозволяє
встановлювати на штатні кріплення типу
RIS коліматорні, оптичні, нічні приціли,
лазерні цілевказівники, рукоятки переведення вогню та інше спорядження залежно
від обстановки й необхідності. При цьому
бійцю не треба витрачати власні кошти для
переобладнання штатної зброї, як це часто
відбувається зараз, коли досвідчені воїни
купують модифіковані цівки та ствольні

накладки, щоби належним чином закріпити
на АК необхідні пристрої.
Ще цікавішим є те, що конструкція
WAC-47 дає змогу шляхом заміни стволів
довжиною 10.5, 11.5, 14.5, 18 або 24 дюйми
змінювати характеристики зброї: від легкої мобільної штурмової гвинтівки для
бою в приміщенні, що не поступається у
прикладистості й масі більшості пістолеткулеметам, до габаритної, але далекобійної зброї снайперського рівня. Це особливо
актуально, коли підрозділ переміщується в
іншу бойову обстановку (наприклад з міста в
поле), а змінити особисту зброю немає можливості і звикати до іншого зразка немає
часу.
Так само легкозмінною сконструйована і
затворна група. Гвинтівка шляхом простого
збирання-розбирання адаптується до використання набоїв калібру 5,45х39, 7,62х39,
5.56х45 NАТО, новітніх типів боєприпасів: .458 SOCOM, надпотужного та важкого
набою з дозвуковою кулею або 6.8 SPC II з
високою кінетичною енергією та зупиняю
чими властивостями. Це уможливлює ефективне застосування наявних на складах
боєприпасів, а у разі іноземної допомоги чи
спільних дій із союзниками легко інтегрувати бойові підрозділи, озброєні WAC-47 в
систему постачання НАТО.
Виробництво гвинтівки в Україні дасть
економічний поштовх вітчизняним підприємствам. Переозброєння здійснюватиметься
поступово, адже до початку масового забезпечення зразок повинен пройти «тестування» у підрозділах та на полі бою. Виробники будуть максимально враховувати побажання користувачів.
n

від щирого серця!
Рада та актив Одеської обласної громадської організації «Ветеран кордону»
щиро та сердечно вітають персонал, ветеранів, вдів, учасників ВВВ, УБД на території
інших держав, учасників АТО, членів їхніх
сімей Одеського, Ізмаїльського, Котовського
прикордонних загонів, Окремої авіаційної
ескадрильї з Новим 2017 роком та Різдвом
Христовим, а також майора запасу СЕРГЄЄВА Юрія Федоровича з 55-річним ювілеєм; старшого мічмана запасу ГРАЧОВА
Олексія Олексійовича з 65-річчям та іменинників січня: підполковника у відставці
КУДРЯШОВА В’ячеслава Петровича;
старшого лейтенанта запасу ПЕСТЕРЄВА
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

Прикордонник
України
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:

61023

Ігоря Васильовича; старших прапорщиків запасу: РАЙЧУКА Петра Олександровича, САВЧЕНКА Володимира Григоровича, ШЕЛЕСТА Анатолія Олександровича, ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКУ Наталію
Володимирівну, БОНДАРЧУКА Володимира Петровича, КОЗЕЛА Олександра Васильовича, РЖЕУТСЬКОГО
Віктора Вікторовича, НІКОЛІШИНА
Олега Григоровича.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя,
родинного затишку, здійснення всіх мрій
і задумів, успіхів у службі й повсякденній
праці. Нехай кожен день приносить радість
і удачу!

Ти був на Сході, ти молився Богу,
Щоб він вказав тобі твій вірний шлях.
І мати проводжала у дорогу,
І батько назавжди в твоїх думках.
Ти воював за України долю,
Ночей не спав, бо «Гради» накривали.
А побратими гинули за волю,
Живі молитву тихо промовляли.
Я, мамо, повернусь, живим чи мертвим.
Я, мамо, так люблю, і буду жити.
І тільки серце в мене стане черствим,
Не треба побиватись і тужити.
Я батькові скажу: «Пишайся сином!».
Я не хотів, щоб мати так тужила.
З її чола не впаде волосина.
Не підведу – вона мене просила.
На схід поїду, воювати буду
За матір, за сестер, братів, за мир.
Довіку України не забуду –
Такий наказ віддав мій командир.
Війна – страшна нестримана потвора.
Війна ламає нас як сірники.
Вона шалена, небезпечна, хвора
Кидає людські долі на смітник.
Ревли гармати, плакали АК,
Стогнали металеві БТРи,
Коли рука зірвалася з курка,
Забувши про мораль і про манери.
В очах сльоза – пекучий серця біль,
А я в крові – гарячій та багряній.
Навколо пекло, йде запеклий бій –
А в центрі ми – невизнані й незнані.
Сьогодні згину – завтра не згадають,
Сьогодні зникну, то уже навік,
Сьогодні страшно – вороги лякають,
Та на війну я сам себе прирік.

Приціл і постріл, люто посміхаюсь:
Ото б до ранку всіх їх перебить.
Я з ворогами в іграшки не граюсь –
Тут як остання кожна Божа мить.
Тут все фальшиве, навіть синтетичне,
Тут чорний дим і полум`яний жар.
Усі питання чисто риторичні
І кожен день – чийсь недотепний жарт.
Бо повертатись сил не вистачає,
А тут лишитись – з розуму зійти.
Висохли сльози, серця вже немає,
Невже пора у Вічність відійти?
І плаче мати: сина так чекала
І вірила: повернеться живим.
З дитинства поряд, берегла, плекала.
Війна згубила. В небо сам лети.
Туди злітають душі вояків,
Їм простелили ангели дорогу
До воїнів, що протягом віків
Кували Україні перемогу.
Молодший сержант Анна КУРИЛО,
курсант НА ДПСУ

зірки на погони
від 20 грудня 2016 року №1281-ос
по Північному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ХОМЧАКУ Сергію Петровичу
від 21 грудня 2016 року №1295-ос
по Північному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ГОНЧАРЕНКУ Олександру Володимировичу
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
капітан 1 рангу
капітану 2 рангу ЛЕВИЦЬКОМУ
Миколі Сергійовичу
по Інформаційному агентству Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ЧЕРНЮКУ Руслану Анатолійовичу
від 26 грудня 2016 року №1306-ос
полковник
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику БІЛЯВЦЮ Сергію
Яковичу з 24 грудня 2016 року
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику ДУДАРЄВУ Руслану
Володимировичу
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику ПЕРЕДЕРІЮ Олегу
Миколайовичу з 24 грудня 2016 року
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від 28 грудня 2016 року №1322-ос
полковник
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
підполковнику ГОФНОНГУ Віталію
Арнольдовичу
підполковнику МАЛИШЕВУ Стані
славу Володимировичу
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику ПІГУЛЯКУ Руслану
Сергійовичу
підполковнику СТАСЮКУ Геннадію
Віталійовичу
підполковник
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору ВОЗНЯКУ Олегу Зиновійовичу
майору КІЗІМУ Денису Станіславовичу
майору СЕМЬОНОВУ Віталію Владиславовичу
по Національній академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького
майору КОВАЛЕНКУ Олександру
Вікторовичу
майору ПОЛОНЧУКУ Василю Анатолійовичу
від 5 січня 2017 року №12-ос
полковник
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику МАЗУРУ Олександру
Івановичу
Управління
кадрового менеджменту АДПСУ
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