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Йде
у гості Щедрий вечір!

Що віщують нам зірки

За давнім українським звичаєм у ніч з 13
на 14 січня ми відзначаємо Старий Новий рік.
Традиція зустрічати Новий рік двічі – за старим
і новим стилем –
з’явилася 1918 року, коли григоріанський
календар прийшов на зміну юліанському.
Отже маємо ще одну гарну нагоду –
зустріти чарівну, святкову новорічну ніч
та загадати заповітне бажання.

2018 рік згідно з китайським гороскопом бере
під свою охорону Жовтий Земляний Собака, що
символізує відданість і дружбу. Зміна «караулу»
відбудеться 16 лютого. Гороскоп за датою
народження кожному знаку зодіаку
принесе мир, вирішення багатьох проблем,
справедливість і удачу. У цей період
зірки сприяють оточенню нових друзів і
створенню шлюбів.
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кордон за тиждень
Âñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,485 ìëí îñ³á
òà 314 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 175 îñîáó,
çîêðåìà, 20 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Âèëó÷åíî 6 îäèíèöü çáðî¿,
39 áîºïðèïàñ³â
òà 991 ã íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, ìàéæå íà 92,4 òèñ. ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Від аліментів
не втекти

Президент підписав Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку
примусового стягнення заборгованості
зі сплати аліментів». Тож відтепер
до осіб, які мають заборгованість зі
сплати аліментів у розмірі, що сукупно
перевищує суму відповідних платежів
за 6 місяців, будуть застосовуватися
нові засоби впливу. Зокрема, Законом
встановлюється тимчасове обмеження
таких осіб у праві виїзду за межі
України, керування транспортними
засобами, користування вогнепальною мисливською і пневматичною
зброєю. Також передбачено новий вид
адміністративного стягнення – суспільно корисні роботи, котрі полягають
у виконанні оплатних робіт, вид яких
визначає відповідний орган місцевого
самоврядування.
Василь ДРОЗДОВ

Альтернатива
ефіру агресора

Верховна Рада України внесла зміни
до законодавства у сфері тимчасових
дозволів на мовлення в зоні проведення
антитерористичної операції та прикордонних районах України. Головна
їх мета – забезпечити у зазначених
регіонах безперервне мовлення вітчизняних телерадіоорганізацій і трансляції їх
програм для населення. Для цього буде
запроваджено механізм прискореної
видачі тимчасових дозволів на мовлення
на територіях, найбільш вразливих до
негативного інформаційного впливу.
До них належать: регіони, що межують
з тимчасово окупованою територією ‒
Автономною Республікою Крим та містом Севастополем, окремими районами
Донецької і Луганської областей, а також
прикордонними районами України, на
які з території сусідніх держав засобами
ефірного телерадіомовлення поширюються програми держави-агресора.
Крім того, документом доповнюються
регуляторні повноваження Національної
ради України з питань телебачення і
радіомовлення можливістю надавати
дозволи на тимчасове мовлення.
Олена ТАЩИЛІНА

4 мільйони
біометричних
паспортів – за рік

Протягом 2017 року Державна
міграційна служба видала майже чотири
мільйони біометричних паспортів. Крім
того, оформлено понад 1,1 мільйона
ID-карток, які посвідчують особу.
Зауважимо, що з часу запровадження
безвізового режиму з Євросоюзом – 11
червня 2017 року – ним скористалися
355 тисяч українців, а загалом український кордон у європейському напрямку
перетнули 10 мільйонів 600 тисяч
громадян України. При цьому понад
2,5 мільйона українців хоч і мали біометричні паспорти, але подорожували
з раніше виданими довгостроковими
візами. 7,7 мільйона українців виїхали
до країн ЄС за візами в закордонних
паспортах старого зразка.
Сергій ПОЛІЩУК

П У Л Ь С
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служба

Резерви в дії
На період свят
Держприкордонслужба
повсякчас посилює лінійні
підрозділи додатковими
резервами, які покликані
зміцнити протидію
протиправній діяльності на
державному рубежі та у
контрольованих прикордонних
районах. Не став винятком і
початок 2018 року.

Людмила ТКАЧЕНКО
Так, днями для виконання поставлених
завдань додатково залучено понад 200 військовослужбовців Національної академії Держприкордонслужби, Головного центру підготовки
особового складу імені генерал-майора Ігоря
Момота та інших органів центрального підпорядкування. Резерви посилять ділянки відповідальності Східного, Північного та Західного
регіональних управлінь на період до кінця січня
2018 року.
Ці заходи пов’язані, насамперед, з можливою активізацією протиправної діяльності на

подія

держрубежі, зокрема переміщенням сигарет і
груп нелегальних мігрантів, а також із метою
завчасного реагування на можливі загострення
на найбільш загрозливих напрямках. Офіцери та військовослужбовці за контрактом, які
вибули на посилення, активно протидіятимуть
злочинності, адміністративним правопорушенням та іншим протиправним діям як на держрубежі, так і в контрольованих прикордонних
районах.

Додаткові сили забезпечені усім необхідним для якісного та ефективного несення
служби. Наразі резерви вже направлені на
Буковину, Закарпаття та Волинь. Так, до Чернівецького прикордонного загону прибуло понад
півсотні військовослужбовців, з яких чимала
кількість фахівці-кінологи з добре натренованими розшуковими собаками. Решта резервів прибуде в підрозділи вже до кінця цього
тижня.
n

народна підтримка

Пильність
врятувала
життя
Прикордонники не
тільки надійно охороняють
держрубежі, а й у разі потреби
готові прийти на допомогу в
екстремальних ситуаціях.
Руслан ГРЕХ
Так, військовослужбовці Луганського загону
під час виконання службового завдання помітили на узбіччі перевернутий легковий автомобіль «Рено». Розбите авто знаходився біля перехрестя доріг у Станично-Луганському районі.
Коли «зелені кашкети» підійшли, щоб оглянути
ушкоджений транспортний засіб, побачили двох
чоловіків та одну жінку з чисельними травмами і
травматичним шоком. Незволікаючи прикордонники надали першу медичну допомогу постраждалим та викликали карету «швидкої» і співробітників Національної поліції.
n

Реанімобіль від дипломатів
Колектив Посольства України
у Варшаві вирішив відзначити
100-річчя дипломатичної служби
України доброчинною акцією. За
кошти добровільних пожертв
працівників дипустанови
для потреб Лисичанського
прикордонного загону ДонецькоЛуганського регіонального було
придбано автомобіль швидкої
медичної допомоги.
Аліна ДАНИЛЮК
Реанімобіль обладнаний апаратурою
та необхідними медичними засобами для
надання невідкладної допомоги у польових

умовах, зокрема кардіографом, дефібрилятором, комплектами медичного одягу для
бригад швидкої допомоги та спецодягом для
клінічних госпіталів Держприкордонслужби,
в тому числі спеціальною операційною білизною.
‒ Я переконаний, що цей автомобіль слугуватиме добру. Дай Боже, щоб не було потреби
його використовувати, однак, якщо ж буде
потрібно, нехай він рятує життя наших прикордонників, і тих, хто потребуватиме медичної допомоги на передовій, ‒ підкреслив Посол
України в Республіці Польща Андрій Дещиця,
передаючи ключі від автомобіля начальнику
Львівського клінічного госпіталя Держприкордонслужби полковнику Андрію Іващенку.
Авто використовуватиметься насамперед у
зоні АТО в районі контрольних пунктів в’їздувиїзду Станиця Луганська – Щастя – Золоте –
Шахта «Родіна».
n
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гарячі будні

Із гранатами
під крилом

У пункті пропуску «Катеринівка» Сумського загону під час
прикордонно-митного оформлення
автомобіля «Фольксваген», на якому
прямували в Україну двоє наших
співвітчизників, службовий собака,
натренований на пошук вибухових
речовин, доволі бурхливо відреагував
на транспортний засіб. Так як чотирилапих помічників нюх ніколи не
підводить, вартові рубежу вирішили
провести поглиблений огляд авто.
Як наслідок – під лівим переднім
крилом правоохоронці виявили підозрілий пакунок. На місце огляду
прикордонники одразу викликали
вибухотехніків Національної поліції,
котрі знайшли в пакунку дві гранати
РГД-5 та окремо два запали до них.
Наразі зловмисники затримані та
передані співробітникам СБУ.
Роман ТКАЧ

«Цекинівка» стала в дозор

Ізмаїльські
«хіміки»

У Могилів-Подільському
загоні – визначна подія. Тут
створено новий відділ –
«Цекинівка», який вартуватиме
понад два десятки кілометрів
українсько-молдовського кордону,
що проходить по Дністру. Цей
крок викликаний необхідністю
ущільнення охорони держрубежу
з урахуванням змін в обстановці
на даній ділянці.
Людмила КАТЕРИНИЧ
Інфраструктура і технічне забезпечення
нового підрозділу відповідають сучасним вимогам та дають змогу якісно виконувати поставлені
завдання. У межах передбаченого кошторису
та власними силами прикордонники здійснили
ремонт та оновлення будівель адміністративножитлового і господарського призначення, проклали водопровід та каналізацію, переобладнали
мережу теплопостачання, а також відремонтували бокси для зберігання і обслуговування автомобільної техніки. Загалом на це пішло майже
мільйон гривень субвенційних надходжень.
В урочистостях взяли
участь голова
Вінницької
облдержадміністрації Валерій
Коровій, заступник начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби
полковник Ігор Катюха, голова Ямпільської
РДА Михайло Вдовцов, інші офіційні особи та
жителі місцевої територіальної громади.
– Сьогоднішнє відкриття відділу – лише
крок до впевненості у тому, що наші кор-

дони захищені й ніхто не посягатиме на незалежність нашої держави. Як голова обласної
державної адміністрації хочу запевнити, що
будемо і надалі максимально підтримувати все,
що стосується забезпечення та дотримання правопорядку на південних рубежах Вінницької
області, – підкреслив Валерій Коровій. Також
він висловив вдячність керівництву Держприкордонслужби за спільну системну роботу з
укріплення бази Могилів-Подільського загону
і вручив окремим військовослужбовцям ВПС
почесні грамоти облдержадміністрації та
обласної ради.
Загалом протягом 2017 року з обласного
бюджету на облаштування кордону виділено 2,7
мільйони гривень.

Не приховувала своєї радості сільський
голова Цекинівки Ірина Рачковська. На її
думку, поява в селі такої кількості молоді, яка
обов’язково залишиться тут, створить сім’ї,
народить дітей, дасть нову кров селу, новий
поштовх до розвитку і процвітання.
– Так що ми вас уже любимо. Сподіваємось, що наші порожні будинки швиденько відремонтуються і заселяться гарними молодими
сім’ями. Бажаємо, щоб наше село стало для вас
рідним, а наша держава процвітала! – зазначила
Ірина Рачковська і вручила новоспеченим односельчанам символічні подарунки.
Заступник начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби
полковник Ігор Катюха щиро подякував присутнім керівникам області та району за підтримку,
розуміння і допомогу й передав для потреб ВПС
ключі від автомобіля.
Начальник Могилів-Подільського прикордонного загону полковник Юрій Василик нагородив
грамотами ряд військовослужбовців за зразкове
виконання обов’язків та презентував начальнику
ВПС «Цекинівка» капітану Василю Чепіжаку символічний ключ. Михайлу Вдовцову та директору
обласного департаменту фінансів Миколі Копачевському він вручив відзнаки за плідну співпрацю та державницький підхід до спільної справи,
сприяння в розв’язанні соціально-побутових проблем, підтримку і налагодження співпраці.
Валерій Коровій та Юрій Василик перерізали символічну червону стрічку на вході до
приміщення відділу. Гості і всі бажаючі мали
можливість оглянути відремонтовані будівлі,
робочі місця прикордонників та ознайомитися з
сучасними технічними засобами, що використовуються в охороні кордону.
n

На підставі ухвали Приморського
районного суду міста Одеси прикордонники Ізмаїльського загону спільно
з представниками поліції та обласної
прокуратури провели низку санкціонованих обшуків у місті Ізмаїл.
Слідчим діям передувала копітка
робота оперативників Держприкордонслужби, які протягом минулого
року здійснювали документування
діяльності організованого злочинного
угруповання, яке «спеціалізувалося»
на виготовленні та збуті наркотиків. Під час обшуків правоохоронці
вилучили у ділків понад 200 грамів
метадону, 100 грамів здрібненого
димедролу, 25 мілілітрів розчину
метадону, 10 мілілітрів розчину опію,
3,8 тисячі доларів США, більше 30
тисяч гривень, 10 євро та один кілограм золотих виробів. Також було
знайдено електронні ваги із залишками наркотичної речовини. Цікавим
є той факт, що деякі наркотики
правоохоронці знайшли у сміттєвому
відрі, а деякі були закопані у садочку
біля житлового будинку. Наразі тривають слідчі дії.
Костянтин КІЗІМ

«Тойота»
з бурштиновою
начинкою

У пункті пропуску «Грушів»
прикордонники Львівського загону
спільно з працівниками фіскальної служби запобігли вивезенню з
України великої партії сонячного
каміння. Так, у пункт пропуск
прибув автомобіль «Тойота», яким
керував громадянин Польщі. Для
перетину держрубежу він обрав
«зелений коридор». Проте правоохоронці ініціювали проведення
поглибленого огляду транспортного засобу. Як виявилося пізніше
недарма – у боковій обшивці багажника та в дугах бамперу було знайдено понад 13 кілограмів обробленого бурштину. Каміння відправлено
на експертну оцінку. Автомобіль,
як засіб незаконного переміщення
товарів, вилучено.
Ярослава МЕЛЬНИК
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традиції

Йде у гості Щедрий вечір!

За давнім українським
звичаєм у ніч з 13 на 14
січня ми відзначаємо
Старий Новий рік. Отже
маємо ще одну гарну
нагоду зустріти чарівну,
святкову новорічну ніч
та загадати заповітне
бажання.

Світлана ДЕЙЧУК
З ІСТОРІЇ
ЛІТОЧИСЛЕННЯ
Ця цікава традиція прийшла до нас
1918-го року, коли на тлі історичних змін
було порушено й питання календарного
літочислення. Поява цього неофіційного
народного свята пов’язана з розбіжністю
юліанського (старого) і григоріанського
(нового) календарів, яке становить рівно 13
днів. Юліанський календар узаконив давньоримський полководець та імператор Гай
Юлій Цезар. Дата його введення – 1 січня
45-го року до нашої ери. Саме цей календар
згодом і було прийнято як основний інструмент літочислення в західній християнській
традиції, а згодом і в православній. До сьогодні Православна Церква веде підрахунок
усіх основних церковних свят, спираючись
саме на юліанський календар.
Григоріанська система обчислення часу
набагато точніша юліанського, оскільки
більш наближена до циклічного обігу Землі
навколо Сонця. Датою його введення стало 4
жовтня 1582-го року. Цю прогресивну новацію запровадив глава Католицької Церкви
Папа Римський Григорій XIII. Від цього
власне й пішла назва даного календаря. Ряд
помісних Православних церков, зокрема й
російська, його не прийняли і як наслідок
у ніч з 13 на 14 січня відзначаємо Старий
Новий рік. Дата настання цього свята відповідає новому року за юліанським календарем.

ТРАДИЦІЇ
ТА ОБРЯДИ
Наші предки називали Старий Новий
рік, який припадає на свято Василя Великого, Щедрим вечором. Ця назва пішла від
головної традиційної страви, яку подавали
на святковий стіл, – щедрої куті. Він дуже
схожий на Святвечір перед Різдвом: теж
готується кутя і багатий стіл. Відмінність
у тому, що стіл вже скоромний, тобто на
ньому є м’ясні й жирні страви, кутю можна
присмачувати салом або олією. За вечерею
повинна зібратися вся родина, щоб попросити один в одного прощення, підсумувати,
яким був минулий рік та визначити плани
на майбутній.
Рецепт приготування куті був особливим. Її варили до світанку з крупи, принесеної з комори найстаршою жінкою в
сім’ї. Глава сім’ї набирав воду з колодязя
або ополонки й ніхто не міг доторкнутися
води й крупи до розпалювання печі. Кутю
затирали з традиційними замовляннями і
варили під пильним наглядом. Така каша
не повинна бути дрібною, а також розваритися і піти через край горщика – її викидали, щоб не сталося біди. У Василів вечір
їли все найкраще і найсмачніше, що було в
хаті: пироги, ковбасу, м’ясо, млинці, солодощі, пили вино, горілку й пиво.
Окрім того, на святковий стіл
обов’язкового готували вареники із сюрпризами як своєрідне ворожіння на Старий
Новий рік. У начинку додавали монетку,
ґудзик, перець тощо. Залежно від отриманої начинки кожен член сім’ї очікував від
нового року багатства, врожаю й здоров’я.
Тож для того, аби пригощати щедрувальників господині пекли усілякі смаколики. Також у це свято було прийнято пригощати всіх, хто завітав увечері до оселі
господарів з піснями, танцями і виставами.
Оскільки українці, передусім, аграрна
нація, то більшість обрядів цього вечора
були спрямовані на захист худоби та збільшення врожаю. На Старий Новий рік господар звертався із закликами родючості до
дерев, тварин, пропонував їм скуштувати
святкових страв. Щоб родив сад, його тричі

босими оббігали діти. Популярними були й
ворожіння. Зокрема на ніч надворі лишали
по снопу жита, пшениці, ячменю. На якому
снопу буде іній, та культура і вродить.
Ще одна давня традиція пов’язана з
повір’ям, що саме цієї ночі небо відкриває
свої ворота, тож саме в цей час молитва
мала особливу силу, бо безперешкодно
доходила до святих.
СВЯТО
МАЛАНКИ
13 січня також відзначали свято
Меланки або Маланії – найдавнішого українського свята. 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 ходять також і парубоцькі
гурти. Хлопці в масках висловлюють добрі
побажання, веселять піснями, танцями,
жартівливими сценками. Один із них,
зазвичай, перевдягнений в жіноче вбрання
хлопець був «Маланкою». Зазначені персонажі, а серед них були ще й «звізда»,
«коза», «дід», «циган», музики (всі неодружені парубки) творили 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. А закінчивши
ритуальний обхід, ряджені вранці йшли на
роздоріжжя палити «Діда», або «Дідуха» –
снопи, соломи, що стояли на покуті від Святого вечора до Нового року, потім стрибали
через багаття. Це мало очистити від спілкування з нечистою силою.
На Старий Новий рік, окрім служби в
церкві, традиційно зранку ходили посіваль-

ники, обсіваючи зерном оселі родичів, сусідів, знайомих. Посівальниками обов’язково
повинні були бути хлопчики, оскільки
існує повір’я, що першим на Новий рік мав
зайти в хату чоловік, щоб все було добре і
в родині, і в господаря. Посівали зерном, в
основному — житом, пшеницею. Першому
засівальнику, як правило, приділялася особлива увага, тому зранку хлопці намагалися
встати якомога раніше, щоб бути першим.
Спочатку йдуть до хрещених батьків та
інших родичів і близьких. Зайшовши до
хати, посівальник сіє зерном і вітає всіх із
Новим роком.
Із давніх-давен святкування 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 святкові застілля, ходили один до одного в гості
й обов’язково співали колядки.
n
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астрологія
2018 рік згідно з
китайським гороскопом
бере під свою охорону
Жовтий Земляний Собака,
що символізує відданість
і дружбу. Зміна «караулу»
відбудеться 16 лютого,
обіцяючи врівноважений
і стабільний період.
Гороскоп за датою
народження кожному
знаку зодіаку принесе
мир, вирішення багатьох
проблем, справедливість
і удачу. У цей період зірки
сприяють оточенню нових
друзів і створенню шлюбів.
Доброзичливість, чесність
і відданість тварини, що
буде «правити балом»,
повинні принести мир,
урегулювати конфлікти,
а також налагодити
взаємини з оточуючими.

Що віщують нам зірки
ОВЕН (21 березня – 19 квітня)
Новий 2018 рік приємно здивує і навіть потішить Овнів. Собака подарує жінкам цього знаку
свою увагу, а чоловікам
– незвичайне терпіння.
Овни отримають чимало: грошову стабільність, гарну роботу, успіх у громадському та
приватному житті, творчий політ, а також обіцяє гармонію і взаєморозуміння з партнером.
Хороші зрушення стануть можливими у
другому півріччі, особливо з жовтня. Сприятливими в цей період будуть далекі поїздки, еміграція і отримання вищої освіти. Тому Овнам
краще робити ставку на другу половину року.
ТЕЛЕЦЬ (20 квітня – 21 травня)
Тельцям доведеться
злегка
напружитися,
оскільки Собака вимагатиме від представників
цього знака моторності
та швидкої реакції на
прийдешні зміни. Вам слід все встигнути:
проявити турботу до близьких, повоювати з
несправедливістю, відреагувати на нові пропозиції як у роботі, так і на особистому фронті.
У другій половині року Тельцям можна
буде ризикувати. Їх очікують фінансово
успішні ситуації, може навіть з'явитися нове
велике джерело доходів.
БЛИЗНЮКИ (22 травня – 21 червня)
Рік Собаки зустріне
Близнюків оптимізмом.
Жінкам він готує безліч
цікавих зустрічей і нових
перспективних знайомств.
Для Близнюків друге півріччя може стати вдалим в любовному плані
– у них є всі шанси знайти свого обранця чи
обраницю. І з вересня по грудень – оптимальний період для укладення шлюбу. І тим, хто
живе у цивільному шлюбі, саме час буде узаконити свої стосунки. А чоловікам цього знака
варто чекати на вигідні партнерські пропозиції
і кар’єрний ріст. Головне – не йти від можливих проблем – вам все дається під силу!

РАК (22 червня – 22 липня)
На Раків у рік Собаки
чекає зовсім не одноманітне життя. За злетом з
таким же прискоренням
може настати падіння. А
це означає, що вихід на
пенсію принесе нові перспективи і зміну
інтересів, а довгоочікуваний прибуток обернеться серйозними витратами. Зате в родині
все гладенько й стабільно. В цьому році їм
можна і навіть варто ризикувати. Сприятливий рік для народження дітей, такі малюки
можуть бути по-справжньому геніальними.
Здоров’я також не підведе.
ЛЕВ (23 липня – 22 серпня)
Загальновідомо, що
Собака
недолюблює
котячу породу, проте
на Левів чекає гарний
період. Чоловікам варто
всерйоз зайнятися своїм
хобі, яке може перерости
в джерело доходів. Жінкам зірки пророкують підвищення по службі. Любовний
гороскоп цілком благополучний, але все
ж розслаблятися не варто: чекайте на підступ. У першому півріччі сприятливими
будуть купівлі нерухомості, інвестиції
у землю та покупка дачі. У другій половині року Левам почне щастити. Вдалими
будуть вкладення, і може покращитися
фінансовий добробут.
ДІВА (23 серпня – 22 вересня)
Діви
2018
року
можуть спокійно відпочивати на лаврах і пожинати плоди своїх минулих праць. Символ року
Жовта Собака нарешті
оцінить всі ваші старання й працьовитість
і обов’язково нагородить гідно. Постарайтеся поправити своє здоров’я, щоб воно
не зіпсувало вам настрій і не відвернуло
від цікавих справ. Наприкінці року краще
присвятити себе дому та сім’ї. І поменше
ризикувати.

ТЕРЕЗИ (23 вересня – 22 жовтня)
Що обіцяє Жовта
Собака
представникам
знаку Терези? Загалом
для них це більш-менш
позитивний рік: рік знаходження нових друзів і
соратників. Це буде яскравий період у вашому
житті, що запам’ятається надовго. Практично
в усіх сферах на вас чекають зміни, але лише
від вас залежить, щоб вони були на краще.
Під лежачий камінь вода не тече, тож докладайте зусиль і самі спрямовуйте свою долю в
потрібне русло. Добре в цей час знайомитися,
закохуватися. У другій половині року високі
шанси знайти сенс свого життя, розпочати
серйозні відносини і вступити в шлюб.
СКОРПІОН (23 жовтня – 22 листопада)
Народженим під знаком Скорпіона рік Собаки
подарує багато нових
вражень. Жінкам чимале
задоволення принесе спілкування, навчання і творчість, а чоловікам володар року подарує нові повороти в розвитку
кар’єри.
Якщо в першому півріччі вони почнуть
життя з чистого аркуша, тоді друга половина
року принесе їм успіх у фінансах. Однак слід
поберегти здоров'я, особливо в далеких поїздках.
В особистому житті у Скорпіонів все стабільно. Постійно говоріть собі, що ви сильні,
адже так і є – енергетика цього знака майже
завжди стабільна і надійно захищена.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 грудня)
Новий 2018 рік
забезпечить Стрільців
цікавими спостереженнями та багатообіцяючими змінами у багатьох
сферах життя. Ви відчуєте наплив внутрішньої сили, яка чоловікам
допоможе звернути гори, а жінкам – взятися за
давні справи, до яких не доходили руки. Проте
варто зайнятися зміцненням імунітету.

Вдалими будуть операції з нерухомістю.
Рік хороший також для міжнародних відносин
і поїздок за кордон.
КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)
У
прийдешньому
році Собака зажадає від
Козерогів терпіння й працьовитості. Нехай вас не
лякають фінансові труднощі. Якщо не піддаватися паніці, то все можна подолати. Зміни
в сфері діяльності допоможуть вирішити й
інші питання. Остерігайтеся обману, причому не тільки від чужих людей. Здоров’я не
підведе.
ВОДОЛІЙ (21 січня – 18 лютого)
Чого чекати 2018го року Водоліям? Зірки
радять прислухатися до
власної інтуїції та не
відмахуватися від авантюрних ідей. Собаці
обов’язково сподобається ваша креативність
і просте захоплення може запросто принести значний прибуток. Ви легко зацікавите
своїми ідеями оточуючих, і успіх буде гарантовано! 2018-й – рік повної трансформації і
нових великих можливостей для Водоліїв.
Особливо в плані кар’єри і досягнення цілей.
РИБИ (19 лютого – 20 березня)
Рибам доведеться серйозно напружитися, щоб
досягти успіхів у багатьох
сферах життя. Врахуйте:
господар року не потерпить лінощів, проте щедро
віддячить справжнім трудівникам. Відстоюйте
свою думку в колективі, домагайтеся авторитету в сім’ї, вдосконалюйте майстерність у
роботі й результати вас ощасливлять!
Щоправда є одне «але». Для всього цього
потрібно нарешті вилізти з-за обожнюваного
монітора і продемонструвати активність.
Підготувала Світлана ДЕЙЧУК
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Прикордонник
України

К А Л Е Й Д О С К О П

творчість

нові погони

Нотатки Вчителя
Полковник у відставці, кандидат історичних наук професор Григорій Кривошея не дарма вважається «патріархом»
військової журналістики. Адже він більше 20 років присвятив
підготовці фахівців для ЗМІ усіх військових формувань у Львівському військовому училищі. Пройшов шлях від викладача до
начальника кафедри журналістики. Після здобуття Україною
незалежності формував систему засобів масової інформації уже
вітчизняного війська. Згодом очолив кафедру журналістики та
соціології Київського військового гуманітарного інституту.
Після звільнення зі служби вже майже 20 років продовжує
викладати екстремальну журналістику у декількох вишах столиці. Тож нині немає таких українських силових структур та
провідних редакцій, де б не служили та працювали колишні
курсанти, слухачі та студенти Григорія Петровича.
Сьогодні ми публікуємо добірку коротких віршів, які
вийшли з-під пера Григорія Кривошеї.
***
Я знову покидаю батьків дім,
Дорога стрімко в’ється до вокзалу.
«Хай буде щастя на путі твоїм… –
Сказала мати, хрестячись сказала.

***
Моє життя – як багаття:
То гріє, а то в попіл знищує.
І ти не знаєш, що там вище є –
Ото таке воно – моє життя.

У поїзда знов силу набира,
У обрію, як колись, загравою іскриться.
Така напевно вже у нас пора,
Що манить вдаль, що дома не сидиться.

І чистими й не чистими
Бувають суперечки.
Одні ведуть до істини,
Другі – до ворожнечі.

Та де б не був я – знову повернусь,
Щоб відпочити в батьківському домі.
Передихну, із силами зберусь,
І знов піду в далі невідомі.

***
Як віддяку за всі напасті,
Як у стужу подих весни
Відломила доля шматочок щастя,
І немає йому ціни.

***
Роки як ті сторінки паперові,
Що в пам’яті своїй не раз листали…
Читайте хрестоматію любові,
Яку життям самі ж і написали.

***
Якщо слово шукаєш, відтак
Завше в пошуку слід пам’ятати:
Слово має свій колір, свій смак,
Свою силу, свої аромати.

А нині щось роки загальмували,
Пливе ріки розмірене життя…
Як добре там, де ми колись бували,
Та вже нема в дитинство вороття.
***
Життя тормошить – то в радість, то в біду,
То злива, а то раптом спрага…
Здолаю все, я через все пройду,
Та головне для мене – рівновага.
***
Благаю тебе: не треба
Каміння в душі нести.
Очі здійми до неба
І щиро скажи: «Прости»…
***
Себе не розгуби, Свій час не змарнуй:
Люби те що робиш,
Роби те що любиш.
***
Не озираючись спішили
Долати рівчаки життя.
Якщо ж ви десь колись згрішили,
Знаходьте час для каяття.

Прикордонник
України

Видається
з липня 1943 року

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

61023

від 27 грудня 2017 року №1350-ос
полковник
по Адміністрації ДПСУ
підполковнику ДАХНУ Олександру
Васильовичу
по Південному РУ ДПСУ
підполковнику БЕЗКРОВНОМУ Ярославу Вікторовичу
підполковнику ЛАВРЕНТЬЄВУ Сергію
Анатолійовичу

***
Про політику і опозицію,
Про мистецтво і що завтра буде…
А у відповідь – пропозиція:
«Чоловіче, помий посуду»…
***
Я збережу струмочки літа,
Не розплескаю ні краплини,
Щоб і в мороз тебе зігріти
Теплом своїм в лиху годину.
***
«Моє слово – залізне» –
Обіцяти він вміє.
Але рано чи пізно
І залізо ржавіє.
***
Конфлікт – як бій, і ти зажди
Готовий будь до бою.
Та головне – перемогти
В бою з самим собою.
Григорій КРИВОШЕЯ

Минулий рік був щедрим на
прем’єри фільмів, присвяченим
подіям АТО. Зняті за бюджетні
кошти стрічки все більше
прагнуть «взяти» глядача не
лише актуальністю теми, але
й професійними знахідками.
Яскравим прикладом цього
стала документальна драма
«Одесити на Донбасі».
Костянтин ВЛАДИСЛАВСЬКИЙ
Картина створена Міжнародним продюсерським центром «Фор-Пост», де 2015 року
було знято «Війну на 0 кілометрі. Прикордонна тематика відначально лежала в основі й
«Одеситів…».
– Ідея проекту з’явилася під час роботи
над попереднім фільмом, коли було розкрито
декілька яскравих історій про те як воювали
прикордонники Одеського загону, – повідав під
час презентації керівник «Фор-Посту» Олександр Дріз. – Проте згодом концепція дещо
змінилася та виникли інші герої, життєві обставини яких найбільше збігалися з новим підходом та режисерським баченням розкриття теми.
Утім матеріал про подвиг захисників держкордону буде використано у подальшому.
На екрані – різні люди, різні долі, хоча є
й спільне – усі герої – одесити. А ще – тим з
них, кому пощастило повернутися до рідного
міста живими доводиться переживати схожі
моменти.
Режисер Олександр Авшаров та співавтори сценарію Олександр Лірчук та Юлія
Коршунова зробили свій вибір не на користь
ура-пропаганди про безумовну єдність фронту
і тилу. Творці свідомо показали ситуацією без
прикрас – такою як вона є. Фактично увесь
екранний час у кадрі звучить російська мова
(з українськими субтитрами). Одесити розповідають максимально природно для себе, говорять про те що довелося пережити на передовій та після повернення. Зустріч із земляками
та навіть рідними була зовсім не теплою.
Євген Лата, «Дискавері»: «Моя перша
відпустка зі сходу країни. За спиною одеський

Тижневик
Головний редакторГоловний
редакторнадруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ ОлегАдреса:
БОЙКОм. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14. Тел.: 581-68-15
Замовлення: 59197

Заступник
Наклад: 5950 прим.
головного редактора
Валентина БОЖОК
Андрій ГЕРАСИМКІВ

по Східному РУ ДПСУ
підполковнику ЗІНОВ’ЄВУ Івану Геннадійовичу
від 30 грудня 2017 року №1363-ос
полковник
по Східному РУ ДПСУ
підполковнику ДОНЦЮ Сергію Олександровичу
по Донецько-Луганському РУ ДПСУ
підполковнику МАЛОМУ Дмитру Юрійовичу
підполковнику РИЖУКУ Денису Володимировичу
майор медичної служби
по Головному військово-медичному клінічному центру ДПСУ
капітану медичної служби ВИЛИВКУ
Миколі Миколайовичу

Управління
кадрового менеджменту АДПСУ

Про наболіле – відверто

***
Вихідний. Преспокійне життя,
Ти весь день без турботи, ти – вдома…
Та під вечір зробив відкриття:
Безтурбоття – це також втома.

Як добре там, де ми колись бували –
В дитинстві, як у казці, як у сні.
Сюжети ми в уяві малювали
І час бурляв, як повінь навесні.

від 26 грудня 2017 року №1349-ос
по Північному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику СТЕПАНЕНКУ Анатолію Юрійовичу
по Головному військово-медичному клінічному центру ДПСУ
полковник медичної служи
підполковнику
медичної
служби
КОВАЛЮ Олегу Петровичу

мистецтво

Нам не треба його багато,
Нам хоч трішки – та від душі.
То ж влаштуйте у будні свято,
І шматочок цей збережіть.

Той в злиднях все життя бідує,
Той претендує на кумира.
А я собі ось так міркую:
У всього має бути міра.

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
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Верстка: Сергій ПОЛІЩУК

З питань розміщення реклами звертатися у відділ медіа-

проектів та договірної роботи Інформагентства ДержприАндрій ГЕРАСИМКІВ
Чергова по номеру
кордонслужби України за тел.: (044) 239-84-75
Аліна ДАНИЛЮК

оперний театр. Сиджу та милуюся фонтаном.
Звісно ж, у формі, бо я захисник, військовий
і дуже пишаюся тим. Повз проходили чоловік
і жінка. Дама зупинилася. Нагнулася й недобре поглянула на рукав. А там у мене нашивка
«Укроп». Глянула і… плюнула мені в обличчя.
Просто плюнула зі словами: «Ты фашист, уезжай в свой Львов!» І пішла далі. Я ж непорушно сидів біля фонтана в своєму рідному
місті й просто плакав…».
Дмитро Олегович, «Самурай»: «Родичі
не схвалили мій вибір. Казали, що не за ту країну я воюю, не за тих людей. Коли пішов на
війну, я для них помер. — Тебе ще не вбили?
— перше, що мене запитали, коли повернувся
через кілька місяців на 10 днів у відпустку.
Мабуть, їм було б простіше, якби мене вбили.
Скільки намагався пояснити, що я в АТО і
через них, та все дарма. — А що нам? Ми як
жили, так і живемо! — Але ж ви живете лише
тому, що такі, як я пішли на війну, щоб не
допустити її у ваші домівки. — Ви не воюєте.
Ви вбиваєте. Ви вбивці! Так я зрозумів, що
всі вони лицеміри. Я не зможу з ними жити.
Вирішив переїхати в Київ, де нікого не знаю й
зможу почати все з нуля».
Євген Титаренко, «Режисер»: «Коли у
формі приїхав у «ватну» Одесу після трьох
місяців у Пісках та не відчув теплого прийому,
був вдячний, що хоч камінням не закидали».
Власне уся стрічка – намагання «достукатися» до земляків, які, на своє щастя, не знають жаху війни. Відповіді опонентів ми, на
жаль, не побачили. Як й глибинної мотивації персонажів. Мовляв, не хотіли лишитися
осторонь. Та це вже надто особисте. Проте не
побачили й ненависті атошників до тих, хто
тримає «каміння за пазухою». Ламати таких
«через коліно» ніхто не закликає.
Віктор Погодін, волонтер: «Одеса, вона,
звісно, «ватна», але треба цю «вату» виховувати. Треба говорити, пояснювати, і врештірешт нас почують. Не всі й не одразу, але
почують. Одесу не можна змушувати. Вона
норовлива. Її потрібно переконувати».
Зрештою, стрічка обійшлася державі
у 1,78 мільйона гривень. І це не витрата на
пропаганду. Це інвестиція у майбутнє, де
українці із різними поглядами об’єднаються
заради спільної цінності – мирної процвіта
ючої країни.
n

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних
назв та інших відомостей несуть автори публікацій, а
рекламної інформації – рекламодавець. Редакція не
листується з читачами. Редакція може не поділяти точку
зору автора. Рукописи не повертаються і не рецензуються.
Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.
При використанні наших публікацій посилання на газету
обов’язкове.

527 66

redactor@dpsu.gov.ua

