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«Достойні
люди у нас є,
і я переконаний – за ними
майбутнє!»

Про те наскільки ефективно вдається
буковинським прикордонникам протидіяти
контрабандній мафії та з якими
показниками вони завершили минулий
рік розповідає начальник Чернівецького
прикордонного загону полковник Олег Вовк.

Прикордонник

Головна роль актора Луценка

6

стор.

До служби в АТО Андрій Луценко жив
театральною сценою. Та справжнім
чоловічим вчинком він вважає прийняте
ним 2014-го року рішення. Узявши до рук
зброю, Андрій з того часу вдруге став у лави
«зелених кашкетів». Сержант Луценко разом
із бойовими побратимами Донецького загону
захищав на сході країни її територіальну
цілісність.
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4-5
стор.

Під пащею старого «Крокодила»
Один день із життя КПВВ «Мар’їнка»
кордон за тиждень
Âñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,554 ìëí îñ³á
òà 319 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 363 îñîáè,
çîêðåìà, 22 íåçàêîííèõ ì³ãðàíòè

Âèëó÷åíî 9 îäèíèöü çáðî¿,
27 áîºïðèïàñ³â
òà 60 ã íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, ìàéæå íà 2,142 ìëí ãðèâåíü
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офіційний візит

Акцент не на
вадах

Президент Петро Порошенко
підписав Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України», прийнятий Верховною
Радою України 19 грудня 2017 року.
Цей документ вносить зміни до 37
законів, в положеннях яких слова
«інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід
війни» замінено відповідно словами
«особа з інвалідністю», «дитина з
інвалідністю» та «особа з інвалідністю
внаслідок війни». Таким чином, норми
діючого законодавства приводяться у
відповідність до положень Конвенції
ООН про права осіб з інвалідністю.
Крім того, запроваджуючи у вжиток
термін «особа з інвалідністю»,
акцент робиться на людині, а не на її
інвалідності.
Юрій ЗАНОЗ

Вихідні – 2018

Кабінет Міністрів України
на своєму засіданні затвердив
перенесення робочих днів у 2018
році. Для забезпечення раціонального
використання робочого часу Уряд
рекомендував керівникам підприємств,
установ і організацій перенести
для працівників, яким встановлено
п’ятиденний робочий тиждень,
робочі дні із п’ятниці 9 березня на
суботу 3 березня; з понеділка 30
квітня – на суботу 5 травня; з п’ятниці
29 червня – на суботу 23 червня; з
понеділка 24 грудня – на суботу 22
грудня; з понеділка 31 грудня – на
суботу 29 грудня. Зміни не торкнуться
працівників органів Пенсійного фонду,
Українського державного підприємства
поштового зв’язку «Укрпошта»,
Державної казначейської служби та
банківських установ.
Василь ДРОЗДОВ

У перспективі –
нові пункти
пропуску

Міністр закордонних справ
Павло Клімкін під час спільної пресконференції з міністром закордонних
справ Румунії Теодором Мелешкану
в Чернівцях заявив про потенційне
відкриття нових пунктів пропуску на
українсько-румунському кордоні.
– Сьогодні ми говорили про те, щоб
були і пішохідні пункти пропуску. Я
чув, що хтось, аби відвідати родичів за
15 кілометрів, має їхати 150 кілометрів.
Це, звичайно, жах. Тому будемо
працювати над такими пунктами по
всій ділянці кордону, але особливо
у гірських районах. Саме про це ми
домовилися крім іншого, – зазначив
Павло Клімкін. Також очільник
дипломатичного відомства нагадав,
що наразі в Чернівецькій області
на ділянці українсько-румунського
кордону на 235 кілометрів діє лише
один міжнародний пункт пропуску. У
свою чергу міністр закордонних справ
Румунії Теодор Мелешкану зазначив,
що румунська сторона вже повністю
підготувала інфраструктуру двох нових
пунктів пропуску «Дяківці – Раковець»
та «Красноїльск – Вікову де Сус», які,
за його словами, мають бути відкриті
вже у першій половині 2018 року.
Олена ТАЩИЛІНА

Прем’єрська інспекція
Разом з головою Донецької
обласної військово-цивільної
адміністрації Павлом Жебрівським
та начальником ДонецькоЛуганського регіонального
управління Держприкордонслужби
Володимиром Бондарем Прем’єрміністр України Володимир
Гройсман проінспектував роботу
контрольного пункту в’їзду-виїзду
«Гнутове» Донецького загону.

Андрій ДЕМЧЕНКО
Глава Уряду ознайомився з умовами
перетину лінії розмежування, поспілкувався з місцевими мешканцями і прикордонниками.
– Я дякую нашим військовим і всім, хто стримує агресора на сході. Наше завдання – забезпечувати військо на належному рівні. Цього року
ми виділили 165 мільярдів гривень – і на забез-

печення, і на технічну модернізацію, – зазначив
Володимир Гройсман.
Також він підкреслив, що потрібно забезпечити умови перетину лінії розмежування.
– Ми домовилися з Донецькою військовоцивільною адміністрацією створити нормальні
умови, безпекові й побутові, аби люди могли нормально переміщуватись, – додав керівник Кабміну.
Володимир Гройсман поспілкувався з подорожуючими та відзначив самовіддану роботу
прикордонників, які в непростих умовах максимально якісно виконують поставлені завдання. n

актуально

Е-декларування: що варто врахувати
Відповідно до Закону
України «Про запобігання
корупції» з 1 січня до 1 квітня
2018 року триває черговий
етап подання електронних
декларацій особами,
уповноваженими на виконання
функцій держави. За період
часу, який пройшов з початку
роботи системи оприлюднення
електронних декларацій,
в законодавство внесено
низку суттєвих змін, котрі
потрібно врахувати суб’єктам
декларування.

Під час оприлюднення декларацій військовослужбовці в графі «Посада» вказують лише
«військовослужбовець», без зазначення конкретної посади та приналежності до структури.

Олександр ЗАГОРОВСЬКИЙ,
начальник Головного центру
кадрового забезпечення ДПСУ
КОЛО СУБ’ЄКТІВ
ДЕКЛАРУВАННЯ
Від оприлюднення Е-декларацій звільнено
військовослужбовців за контрактом рядового,
сержантського та старшинського складу і
молодший офіцерський склад, не залежно від
посади.
В обов’язковому порядку декларації подають 100 відсотків військовослужбовців Окремих
регіональних центрів комплектування та старший і вищий офіцерський склад.
У закладах охорони здоров’я відомства та
Національній академії Держприкордонслужби
серед цивільних працівників декларації оприлюднюють лише керівник, його заступники
та головний бухгалтер. У разі перебування на
цих посадах військовослужбовців старшого та
вищого офіцерського складу, порядок оприлюднення ними декларацій загальний як для решти
військових посадових осіб.

ТИПИ ЕЛЕКТРОННИХ ФОРМ
ДЕКЛАРАЦІЙ
– щорічна (охоплює попередній рік, подається у період з 1 січня до 1 квітня та містить
інформацію станом на 31 грудня звітного року);
– перед звільненням (охоплює період, який
не був охоплений раніше поданими деклараціями);
– після звільнення (охоплює попередній рік,
у якому особа звільнилася);
– кандидата на посаду, у разі якщо він є особою старшого чи вищого офіцерського складу,
а також якщо посада належить до державної
служби.
Також слід звернути увагу на те, що якщо
суб’єкт декларування звільняється або іншим
чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави чи місцевого самовря-

дування в період з 1 січня до 1 квітня 2018 року,
то він повинен подати щорічну декларацію за
2017 рік, а також декларацію перед звільненням
за період з 1 січня по 31 березня 2018 року. Це
обумовлено тим, що в 2017 та 2018 роках різні
розміри прожиткових мінімумів.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Згідно зі статтею 366-1 Кримінального
кодексу України подання суб’єктом декларування явно недостовірних відомостей у декларації або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації карається штрафом
від 2500 до 3000 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян або громадськими роботами
на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням
права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Щоправда передбачена даною статтею відповідальність настає лише у випадку, якщо
подані відомості відрізняються від достовірних
на суму понад 250 розмірів прожиткових мінімумів, тобто 425 тисяч гривень.
Також слід враховувати той фактор, що якщо
посадовець допустив у Е-декларації помилку, то
він має право подати виправлену версію своєї
декларації. Щоправда це можна зробити лише
один раз, і тільки впродовж семи календарних
днів після першої подачі. Для цього немає необхідності звертатися до Національного агентства
з питань запобігання корупції. Достатньо натиснути на кнопку «Подати виправлену декларацію», яка є видимою упродовж зазначеного
строку у персональному електронному кабінеті
суб’єкта декларування.
Детальніше
з
усіма
аспектами
Е-декларування можна ознайомитися на сайті
Національного агентства з питань запобігання
корупції – http://nazk.gov.ua
Інформація щодо електронного цифрового підпису міститься на сайті Акредитованого центру сертифікації ключів ДПСУ –
http://acsk.dpsu.gov.ua
n
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співпраця

Дмитро СЛИВНИЙ
Мета заходу – підбиття підсумків співпраці
між двома структурами у 2017 році, визначення
пріоритетів розвитку співробітництва на нинішній рік, а також обговорення обстановки на сході
України.
Зокрема, розглядалося забезпечення вільного
пересування цивільних осіб через контрольні
пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО
вздовж лінії зіткнення. Також предметом обговорення стала взаємодія з експертами місії щодо

моніторингу ситуації в КПВВ, пунктах пропуску
та українсько-російського державного кордону.
Генерал-лейтенант Василь Серватюк поінформував партнерів про розгортання ДонецькоЛуганського регіонального управління та Лисичанського прикордонного загону з метою підвищення ефективності служби та виконання
бойових завдань на лінії розмежування. Такий
крок дозволить зосередити основні зусилля
Східного регіонального управління на охороні
українсько-російського державного кордону.
Окремо було розглянуто функціонування
КПВВ, а також можливості зміни режиму їхньої
роботи.
n

авіація

«Пташки» отримали «паспорти»
Урочисте вручення
реєстраційних посвідчень
БПЛА відбулося в управлінні
регулювання державної
авіації. Безпілотні повітряні
комплекси «Spectator M», які
віднедавна стоять на озброєнні
прикордонного відомства
України отримали державну
сертифікацію.

‒ Зважаючи, що персонал підрозділів повітряної розвідки за своєю освітою та напрямом
підготовки раніше не мали відношення до авіації, внесенню наших безпілотників до вказаного
Реєстру передувала кропітка підготовка та організаційна робота, ‒ підкреслює головний інженер авіації Держприкордонслужби полковник
Богдан Горба.
По суті Державна прикордонна служба стала
першопрохідцем у цій справі. Авіаційне управління розробило Порядок організації та забез-

лексів БПЛА. Нині така підготовка відбувається
на базі Головного центру підготовки особового
складу. Крім того, військовослужбовці проходять льотну лікарську комісію, і якщо за станом
здоров’я визнаються придатними, то можуть на
законних підставах здійснювати польоти. Тобто
діяльність безпілотної авіації нашого відомства
перебуває в правому полі.
‒ З липня минулого року нашими безпілотними комплексами зроблено більше 400 польотів і провели вони в повітрі більше 300 годин.

Аліна ДАНИЛЮК
Протягом останніх років у нашій державі
доволі бурхливо розвивається безпілотна авіація. Зокрема, дрони вже стали звичними й в
охороні держрубежу, адже дана техніка здатна
фіксувати порушення як у важко прохідній місцевості, так і на морі. Та й затрат людських і
матеріальних ресурсів для цього потрібно значно менше. Адже камера на безпілотнику здатна
виявити людину та ідентифікувати марку автомобіля з висоти пташиного польоту, а отримане
зображення в он-лайн режимі передається до
підрозділу. Окрім того, завдяки тепловізору
«Spectator-М» помітить порушника кордону
навіть уночі. Тож ці «пташки» дозволяють тримати кордон на замку незалежно він часу доби
і умов місцевості. Це дуже зручно, а головне
– ефективно. Однак їх використання та облік
жодним чином не визначалися на державному
рівні. Тому польоти проводилися хаотично і не
можливо було ідентифікувати дрон або зрозуміти хто його використовує і з якою метою.
Отже, зважаючи на таку ситуацію, Уряд
доручив привести авіаційні стандарти у відповідність до вимог НАТО і Європейського
Союзу. Як результат, ще минулого року згідно
з державними нормативно-правовими актами
визначено, що усі повітряні судна державної
авіації України, незалежно від своїх параметрів, повинні бути зареєстровані у Реєстрі державних повітряних суден, який ведеться спеціальним структурним підрозділом Міністерства
оборони України.
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гарячі будні

Послідовний діалог триває
У рамках
контактів між
Держприкордонслужбою
та Спеціальною
моніторинговою
місією ОБСЄ в Україні
перші заступники
Голови Служби Василь
Серватюк і глави місії
Александр Хуг провели
офіційну зустріч.

Прикордонник
України

Електронний
алкомаркет

Оперативнники АзовоЧорноморського регіонального
управління спільно зі
співробітниками податкової
міліції виявили у Миколаївській
області понад 2,5 тисячі літрів
ігристих вин, які реалізувалися
з порушеннями законодавства.
Правоохоронці встановили, що
один із підприємців Миколаєва
через мережу Інтернет продавав
їх без наявності ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними
напоями. За результатами
обшуку приміщень з незаконного
обігу вилучено та передано на
відповідальне зберігання майже
3,7 тисячі пляшок продукції,
загальна вартість якої перевищує
півмільйона гривень. Крім того,
виявлено ще 5 тисяч пачок
сигарет без акцизних марок.
Стосовно правопорушника
складено протокол про
адміністративне правопорушення
за ч. 1 ст. 164 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Наразі тривають слідчі дії з метою
встановлення усіх причетних осіб.
Максим СОРОКА

Контрабандні
натюрморти

Дві картини, які, імовірно,
мають велику культурну та
історичну цінність, виявили
прикордонники Мукачівського
загону в пункті пропуску
«Лужанка». Вартові рубежу
спільно з митниками знайшли
твори мистецтва серед посилок, що
перевозилися рейсовим автобусом,
який повертався в Україну під
керуванням нашого співвітчизника.
Попередньо – це полотна із колекції
«Квіткові натюрморти» всесвітньо
відомого австрійського художника
Нігга Йозефа. Якщо полотна
справжні – їм може бути більше
200 років. Картини вилучено
та передано на експертизу, яка
встановить їх автентичність.
Людмила ТКАЧЕНКО

Сигаретний
дуплет

печення польотів безпілотних авіаційних комплексів Державної прикордонної служби України,
де детально зазначено яким чином безпілотник
готується до польоту і як саме його виконує, як
опрацьовуються отримані ним дані й подаються
для прийняття рішень командирами.
На перший погляд безпілотна авіація виглядає безпечнішою, адже екіпаж перебуває не на
борту літального апарата. Проте потрібно врахувати, що безпека авіації в тому, щоб дрон не
завдав шкоди іншим повітряним суднам або
людям, які знаходяться на землі. Тож Держприкордонслужба також першою створила повний
замкнутий цикл підготовки операторів комп-

Жодного порушення державного кордону та
прикордонного режиму на тих ділянках, де
були застосовані дрони, не зафіксовано. Я вважаю, що це є одним з найкращих результатів
їх застосування, тобто безпілотна авіація стає
потужним інструментом стримування незаконної діяльності на кордоні, ‒ наголосив заступник начальника відділу авіаційного управління
Держприкордонслужби полковник Геннадій
Бондік.
В амбітних планах фахівців Адміністрації
Держприкордонслужби й надалі розширювати
безпілотний парк відомства, щоб державний
рубіж перебував під ще пильнішим контролем. n

Під час перевірки
випереджувальної інформації
співробітників внутрішньої та
власної безпеки, прикордонники
Чернівецького загону затримали
двох невідомих, які намагалися
переправити до Румунії сім
ящиків тютюнових виробів.
Правопорушники вдалися до
втечі. Вартовим рубежу довелося
здійснити кілька попереджувальних
пострілів. За кілька годин на
ділянці цього ж відділу за
інформацією співробітників
підрозділів внутрішньої безпеки
група реагування виявила ще
п’ятнадцять ящиків сигарет.
Тютюн загальною кількістю
11 тисяч пачок доставили до
відділу прикордонної служби, а
згодом передали представникам
Національної поліції та Державної
фіскальної служби України.
Сергій БРОВКО
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нотатки з передової
Жовтень минулого року
видався насиченим подіями.
Наша творча група мала
нагоду за два тижні промчати
вздовж усієї лінії зіткнення.
На жаль, значно менше часу,
аніж того хотілося б, вдалося
провести за спілкуванням
з воїнами безпосередньо на
передовій. Однією з точок, де
ми змогли затриматися довше,
стали позиції поблизу КПВВ
«Мар’їнка».
Наступні відрядження
та швидкоплинні події не
дали можливості відразу
опублікувати зібраний
матеріал. Проте зустріч з
мужніми вартовими гарячого
«нуля» забути неможливо.
Хтось із хлопців змінився в
порядку ротації та служить
на мирній ділянці, хтось
продовжує виконувати завдання
на палаючому Донбасі. З різних
причин, зокрема й безпеки,
залишимо це «за кадром». Однак
мужні люди, яких ми зустріли,
безсумнівно заслуговують, щоби
познайомити з ними читачів.

Володимир ПАТОЛА,
фото автора
Невеликі темно-червоні таблички з написом «Обережно – міни!», попереджувальні
знаки, що забороняють відхилятися від шосе,
стрілки-вказівники на найближче бомбосховище
та бетонні укріплення уже сприймаються як
належне. Наш «Фольксваген Амарок» під’їжджає
до КПВВ «Мар’їнка». По ліву руку, південніше
від основної дороги, терикон, названий у народі
«Крокодилом». Він дійсно нагадує гігантську
голову рептилії. Там уже ворожі позиції. До них
приблизно вісім сотень метрів. Стільки ж від
КПВВ до наших передових позицій – так званого
«нуля». Хлопці окопалися посеред поля, трішки
на узвишші. Вдень вважається, що тут спокійно,
але у темний час доби військові цими місцями
повільно не їздять. Реалії обстановки… Тут, на
передньому краї, прикриває КПВВ своїх колег та
цивільних, які перетинають лінію розмежування,
відділення розвідки. Для них старенька з косою –

Під пащею старого «Кроко
сусід давній і звичний. Проте бійці, і навіть кошенята, які народились там же, на позиції, давно
звикли до пострілів і вибухів.
Основне завдання прикордонників у цьому
місці – контроль осіб і транспортних засобів. Не
допустити ввозу з непідконтрольної території
зброї, наркотичних засобів, інших заборонених
вантажів, проникнення бойовиків чи причетних до терористичної активності. Тому, нерідко
під акомпанемент віддалених розривів, розуміючи, що в будь-який момент доведеться переходити до оборони та евакуювати в укриття вічно
повнолюдні «коридори» цивільних, інспектори
уважно вивчають документи, ввічливо, швидко,
але педантично і без зайвого поспіху, виконують
свою копітку роботу.
– Переважно громадяни тут перетинають
лінію розмежування за внутрішніми паспортами старого зразка, – розповідає технік відділу прикордонної служби «Мар’їнка» старший
прапорщик Микола Новак. – Іноді трапляються
нові «ID-1». Несправності найчастіше – підробка печаток під час вклеювання другої і третьої вікових фотографій. Тобто люди, щоби не

їхати на підконтрольну територію у відділення
міграційної служби довіряють свої паспорти
ділкам, які за винагороду ставлять ці підроблені
штампи. Ми їх виявляємо. Коли виникає сумнів
щодо дійсності печатки – інспектор пише заявку
на дослідження документа. Я, чи хтось із колег,
хто має право досліджувати документи, – пише
висновок. Якщо підозри справджуються – матеріали справи передаємо до Національної поліції,
яка відкриває кримінальні провадження за 358ою статтею Кримінального кодексу «Підробка
документів». Рідше бувають більш серйозні правопорушення.
Микола Новак має неабиякий досвід паспортної роботи. Починаючи із 2005 року, він проходив
службу в таких потужних пунктах пропуску як
«Ягодин», «Кучурган», згодом на білоруському
напрямку, і знову на західному кордоні, а станом
на жовтень 2017 року вже майже десять місяців
перебував у зоні АТО.
– Вдома залишилися дружина, діти, – розповідає старший прапорщик. – Жінці вдвічі важче,
оскільки всі хатні турботи на ній, а тут ще й за
мене хвилюється. Проте справляємося. Морально
підтримуємо. Я їх, вони – мене. Був у відпустці,
тому зараз легше. Залишилося ще три місяці до
кінця ротації. Чекаю, рахую дні.
На запитання про небезпеку Микола каже, що
останнім часом стріляють менше. Місцеве населення сприймає прикордонників добре. Люди все
частіше дякують українським вартовим рубежу за
те, що вони не лише поводяться ввічливо, коректно й доброзичливо, але перш за все – справно і
швидко роблять свою роботу.
– Цивільні на непідконтрольній території
дуже залякані російською пропагандою, – каже
старший прапорщик Новак. – А коли потрапляють сюди – очі відкриваються, і вони бачать, що
все зовсім не так, як там показують по телевізору
чи пишуть у газетах.
«Доброта» і «гуманність» адептів «русского
міра» проявляються різними способами. Переважно – класичними для терористичних організацій. Бойовики не завжди мають можливості
серйозно нашкодити українським воїнам, тож
намагаються дошкулити хоч якось і використовують як заручників ситуації цивільних. Знаючи,
коли закривається КПВВ з українського боку,
вони полюбляють запустити значну групу людей
у «сіру зону» пізніше. Якщо вдень постріли чути
порівняно нечасто, то мало яка ніч пройде у цих
місцях зовсім тихо. Навіть коли сепаратисти

не ведуть вогонь безпосередньо по скупченню
людей, для цивільних, що нерідко прямують із
тимчасово-непідконтрольної території з малими
дітьми чи старенькими батьками, нічні «феєрверки» і фронтова «піротехніка» – неабиякий
стрес.
Тим часом ми залишаємо КПВВ і рухаємося
до нульових позицій. Бачачи ворожу вогневу
точку в зоні прямої видимості на цілком реальній
для ураження вже з СВД чи ПК відстані, почуваєшся дещо дискомфортно. Машина одразу влітає під захист бетонних укріплень і ми швидко
«десантуємося», із задоволенням відчуваючи
під ногами тверду землю. Водій, перекинувшись
кількома короткими фразами з молодим енергійним капітаном, старшим на позиції, так само
швидко стартує назад. Усе спокійно, але привертати зайвої уваги тривалою присутністю стороннього автомобіля тут не прийнято.
Знайомимося з хлопцями. Частина із них
працюють, пропускаючи машини, які перетинають лінію до КПВВ. Пригинаючись і не «відсвічуючи» камерами зайвий раз «ловимо» декілька
репортажних кадрів їхньої роботи.
– Умови служби у нас нормальні, – стримано коментує начальник відділення розвідки
капітан Дмитро Кудрявцев. – Ми залучаємося
до служби на території поста «Мар’їнка». Термін – по дві доби. Проживаємо цей час у бліндажах, ведемо спостереження на вогневих позиціях. Завдання – забезпечити дотримання інтересів нашої держави, не допустити конфліктних
ситуацій. Труднощі, якщо можна їх так назвати,
у тому, що весь час перебуваєш у бойовому
режимі, бувають обстріли. Нещодавно було
поранено нашого військовослужбовця. Бувають ситуації, коли ворожі диверсійні групи
підходять до позицій. Ведемо спостереження.
Вогонь відкриваємо лише після доповіді та
подання команди керівництвом вищої ланки.
Усі військовослужбовці, які перебувають «на
нулі», налаштовані позитивно, патріотично, всі
хочуть одного: відновити цілісність держави
і повернутися живими додому до своїх сімей,
близьких і родичів. Готовність, зосередженість,
патріотизм, налаштованість діяти відповідно до
обстановки – такий у нас настрій.
Офіцер також підтверджує, що з особами, які
перетинають лінію розмежування, конфліктних
ситуацій переважно не виникає. Бувають складнощі через велике навантаження на КПВВ, черги,
але вони вирішуються своєчасно.
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– Ми працюємо у штатному режимі до 17.30.
Якщо люди знаходяться у сірій зоні – виходимо
на керівництво і приймається відповідне рішення
щодо пропуску чи непропуску, – пояснює Дмитро
Сергійович.
У зоні АТО офіцер уже провів близько року.
Висловлює надію на розв’язання конфлікту, на те,
що українським громадянам не доведеться в межах
своєї країни проходити паспортний контроль та
пересуватися під прицілом незаконних збройних
формувань. А ще – що рано чи пізно усе буде як в
нормальному мирному житті. На прохання висловити свою думку щодо потенційного введення
на Донбас миротворців ООН зазначає, що було б
цікаво обмінятися з ними досвідом і, швидше за
все, співпраця була б на належному рівні.

вони забувають про присутність кореспондентів –
із задоволенням регочуть один з одного у вільну
хвилину до болю в животі. Важко стриматися й
нам. Тут ніхто ні на кого не ображається, а такі
моменти психологічного розвантаження життєво
необхідні, адже від постійного напруження втомлюється навіть метал. Зате зосереджений підхід,
прискіпливі погляди, чистота і порядок у всьому
яскраво свідчать про те, що гумор – єдиний спосіб
зняти стрес на цій позиції.
За декілька метрів поруч через артилерійську
стереотрубу спостерігає за ворожими позиціями
і сірою зоною сержант Іван Лістунов. Ділиться
враженнями стримано, по-військовому:
– Наші функції полягають у контролі місцевого населення, пропуску на підконтрольну
Україні територію, перевірці та огляді автомобілів. Фіксуємо це все, записуємо, передаємо на
КПВВ, де уже проводять більш ретельний огляд
і вирішують – пропускати цих осіб чи ні, – розповідає воїн. – Ситуації бували різні, але загалом
усе спокійно, несемо службу. Вночі, коли бойовики думають, що ніхто їх не бачить, іноді підходять ворожі ДРГ, намагаються нас «промацати».
Звідки «заходять»? Можете підійти – покажу,
тільки захисні окуляри візьміть.
Біля кожної бійниці та стаціонарного пристрою спостереження попереджувальна табличка
й захисні окуляри поряд. Вони свідчать про
загрозу використання супостатом бойових лазерів. Ця зброя не смертельна, але здатна завдати
серйозних фізичних страждань і сильно пошкодити очі. А тим часом Іван продовжує:
– Он вони виходять, там невеличкий яр,
намагаються підкрастися. Там знаходиться ДОТ.
Вони його трішки перенесли через зміну обстановки. Маскування їм не давало змоги на старому
місці так ефективно спостерігати і пересуватися.
У зоні АТО хлопець служить з 2015 року.
Каже, що рятує дружній колектив, адже хлопці
стоять один за одного горою. Коли почалася війна,
Іван, тільки-но закінчив навчання в університеті,
пішов підписувати контракт з Держприкордонслужбою. Після двох років на фронті шкодувати
про це не збирається:
– На мою думку, кожен чоловік, якщо він вважає себе за чоловіка, мав би прийти і виконати
свій обов’язок перед державою, захистити її. Знаючи, що тут твориться – сидіти і дивитися на це
все в мирному житті – я особисто не хотів би. Не

Майже завжди десь поряд із командиром
досвідчений і постійно заклопотаний прапорщик
Віктор Ципящук. Його ПК, дбайливо прилаштований неподалік вогневої позиції, разом із солідним
боєзапасом, виблискує ідеальною, відполірованою чистотою та за декілька метрів пахне свіжим
мастилом. Видно, що зброю тут люблять і доглядають. Так само проявляється характер власника
кулемета в усьому іншому. Досвідчений і вже не
зовсім молодий чоловік повсякчас чимось зайнятий, постійно щось контролює, не забуваючи
кинути на адресу когось із бійців кілька дотепних
жартів. Кепкувати – добра традиція хлопців і коли

хотів би, щоби це (показує в напрямку ворожого
дота) прийшло до мене додому. Я вважаю, що
така позиція нормальна, і всі чоловіки повинні
так зробити.
– На Вашу думку, що бракує людям з тієї сторони, за що вони борються? – запитую співрозмовника.
– Це можна назвати дуже коротко, – відповідає Іван. – Розуму їм бракує. Якщо серйозно
– російська пропаганда зробила своє. Коли з
людьми спілкуєшся і питаєш: «Чого ви домагаєтеся? Чого вам не вистачало?», – вони не мають
жодної чіткої відповіді, окрім того, що «у вас

одила»
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там, оце, Майдан». Нічого адекватного чи хоча б
такого, що виходить за рамки російських ідеологічних штампів почути не вдається. Для нас
тут усе просто. Сусідня держава без запрошення
віроломно вторглася зі своїми військами. Ми ж
нікому нічого поганого не зробили, жодних приводів не давали. У нас є своя земля. Нам чужого

Кошенята, ліниво позіхнувши, продовжували грітися на сонечку, з подивом спостерігаючи
метушню військового кореспондента поряд…
КПВВ закривається, і бойовий колектив поста
переходить на нічний режим несення служби. Міняються на позиціях спостерігачі. Час від часу хлопці
доповідають командиру про елементи обстановки.

не потрібно, але свого – не віддамо.
Тим часом, накульгуючи на задню лапу, до
нас підходить чорненький кудлатий песик невідомої породи. Як і в усіх, у нього тут свій позивний – Атошник. Хлопці, іронічно пожартували,
давши йому таке ім’я через те, що собачка ще
цуценям отримала серйозну травму – потрапила
під машину. Бійці його виходили, підлікували, як
уміли, і тепер мають вірного друга та сторожа,
який заздалегідь відчуває небезпеку, не забуваючи попередити про неї свою нову військову
родину.
Сонце опускається нижче, видовжуючи тіні
апокаліптичних, скручених страшними деформаціями металевих опор високовольтної лінії.
З першого погляду зрозуміло: тут літали «подарунки» доволі серйозних калібрів. Через маскувальну сітку видно як майорить над капітальним
укріпленням постійної вогневої позиції на фоні
яскравого неба, десь у висі, підсвічений сонцем,
що заходить, синьо-жовтий стяг.
– Спеціально так встановили, – каже Віктор
Ципящук – щоби вище від їхньої незрозумілої
ганчірки.
А трьохколірну шмату, до речі, чітко видно у
прилади спостереження. До ворожого дота звідси
теж не більше восьми сотень метрів.
На блокпосту мирно дрімають, гріючись на
сонці, кошенята. Вони теж народилися просто
тут, на бойових позиціях, і мабуть зовсім не розуміють що існує війна, мир, якісь інші умови та
обставини.
Для них весь світ – це шматочок степу і
декілька бліндажів, розкиданих у ньому. Не
втримавшись перед спокусою, знімаю кришку
об’єктива і прямую туди. За недолугим збігом
обставин саме в цю мить лунає віддалений вибух.
Нас, приїжджих, хто не знає місцевої обстановки,
потужний звук примушує до активних рухів.
Натомість солдатська мудрість проста: якщо
після першого живий, не чекай наступних –
падай! Рука уже на запобіжнику, а тіло розтягнулося в стрибку до найближчого укриття.
Хтось поряд намагається намацати на грудях
залишений в машині автомат, що, в принципі, мав
би бути на шиї.
За декілька секунд тиші стає зрозуміло, –
минулося. А тим часом оборонці позицій, загартовані такими щоденними «ефектами», навіть
не думали смикатися. Для них це справа звична.
Воїни уже встигли ідентифікувати вибух як приземлення заряду з підствольного гранатомета.
Його дальність до 400 метрів. До ворога – близько
800. Укриття захищають достатньо надійно. Для
чого метушитися?

Гаряча кава, тепловізор, добре обладнана
позиція. Уже під ранок, тихо прокрадаючись, до
нас із іншого поста підходить хтось із бійців. Я
ще не впізнаю їх у темряві.
– Вікторе Миколайовичу, там якась активність
на 10-ту. Не знаю, може просто звірята граються.
– Звірята? – це вже я, здивовано.
– Так, – відповідає прапорщик, – тут таке буває.
Вони не знають, що по мінному полі краще не бігати.
– І продовжує: – Ідемо, глянемо на твоїх звірят.
За мить ми уже на спостережній позиції.
Досвідченому розвіднику вистачає кількох
секунд і, пропонуючи мені глянути в тепловізор,
він звертається до бійця:
– Та ні, Коля, цього разу не звірятка – а тварючки. Іди, скажи командиру.
– Що, – питаю, – робити будете. – Для мене два
теплових об’єкти дійсно схожі на диверсантів що
залягли, проте, зі своїм досвідом чітко відрізнити
їх від пари кабанчиків я, імовірно, не зміг би.
– А що? – так само спокійно каже прапорщик,
– ми ж не воюємо. Перемир’я і все таке. Стріляти
вкрай не рекомендовано. То вже на крайній випадок. Проте чекати поки сюди ручна граната залетить – теж немає бажання…
Повертається боєць із капітаном Кудрявцевим. Тут уже всі знають, що робити. Хлопці роззосередились. Віктор випускає сигнальну ракету.
Під захистом бетону ми почуваємося достатньо
комфортно, але зрадницька думка «чи не буде
чогось важчого?» усе таки проскакує. Запущена із
закритої позиції ракета освітлює чітко те місце на
мінному полі, де в тепловізорі видно було ворожих диверсантів. А чи дійсно диверсантів?
Відповіді чекати не доводиться. Автоматні
черги ворога, поспішна втеча «звіряток» у
напрямку дота, над яким удень в артилерійській
стереотрубі було видно сепарський триколор.
Мимоволі думаю про те, що якби в руках Віктора
Миколайовича був його відчищений і налаштований кулемет, а не одноразова сигнальна ракета –
багато патронів не знадобилося б. Протягом цієї
ночі бойовики випробовували пильність українських вартових рубежу ще двічі…
Світає. На декілька хвилин відриваю від нехитрого сніданку знайомого з нічних подій бійця.
На запитання, чи готовий виконати наказ
виходити на законні державні кордони України,
старший сержант Володимир Коврижко відповідає не замислюючись:
– Це безпосередньо сенс існування кожного
українсько воїна. І я, як військовослужбовець,
вважаю, що першочергове моє завдання – встановлення контролю над її кордонами. Звичайно, я
до цього готовий!
n
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компетентно
Український кордон – це
майже сім тисяч кілометрів:
суходолом, морем та річками.
І різниться він не лише
географічно. Нелегальні
мігранти, наркотики, зброя
та контрабандні товари,
а віднедавна – і озброєні
терористи. Кожен сегмент
– це своєрідний набір викликів
для прикордонного відомства.
Чернівецький прикордонний загін
охороняє понад 400 кілометрів
державного рубежу з Румунією
та Молдовою. Головна загроза
на цій ділянці – контрабанда,
насамперед цигаркова.
Про те, чому багато жителів
буковинського прикордоння
надають перевагу незаконному
бізнесу, наскільки ефективно
вдається «зеленим кашкетам»
протидіяти контрабандній мафії
та з якими показниками вони
завершили минулий рік розповідає
начальник Чернівецького
прикордонного загону полковник
Олег Вовк.

дало змогу підвищити ефективність охорони
кордону. Зазначу, що керівництво відомства не
чекало, поки зменшиться кількість персоналу.
Резерви вводилися ще до демобілізації, що
дозволило нам не допустити виходу ситуації
з-під контролю.
Ще один чинник – ефективна взаємодія на
всіх рівнях. Досягти стабілізації обстановки
на ділянці загону вдалося зокрема й завдяки
спільній операції «Кордон-2017», яка проводилася разом з іншими правоохоронними
органами.
Не останню роль відіграли оперативна складова та випереджувальна інформація, яку нада-

повідальності за контрабанду. У сусідів вона
є, а у нас – немає. Адміністративна відповідальність обмежується штрафом – приблизно
чотири тисячі гривень. Тож після затримання,
можливо, у той самий день порушник вже планує наступний похід.
Таким чином, якщо буде вирішено хоча
б одну з проблем, ситуація набагато покращиться, а якщо усі три – то ми взагалі зможемо забути про контрабанду.
– Олеже Омеляновичу, як відомо, протиправна діяльність існує по обидва боки
кордону і від того, наскільки ефективно

«Достойні люди у нас є,
і я переконаний –
за ними майбутнє!»
правну діяльність, однак витрачаємо надто
багато часу на дорогу. Як результат – група
реагування просто фіксує ознаки правопорушення або виявляє лише товари, а зловмисники встигають втекти.
Наразі у нас є тринадцять відділів прикордонної служби. Їх планується скоротити
до семи. На перший погляд, ніби зменшення,
але натомість збільшиться кількість відділень
інспекторів прикордонної служби, відділень
інспекторів прикордонного контролю, тому
що прикордонний контроль і прикордонна
служба будуть розділені. Я вважаю, це підвищить якість і ефективність служби. Тобто, на
обох напрямках служитимуть професіонали.

Спілкувалася
Ольга МІРОШНИЧЕНКО
– Олеже Омеляновичу, ділянка, охорону
якої забезпечує загін, тривалий час залишалася однією з найбільш напружених на
західному кордоні. Чи збереглася ця тенденція нині та чи вдалося підвищити ефективність протидії контрабанді та іншим протиправним явищам?
– Основні ризики, з якими ми стикаємося
щодня, не змінилися. Насамперед, це контрабандна діяльність. Причому як на молдовському сегменті, так і на румунському. Різниця
хіба що у масштабах, напрямках та специфіці
товарів. Тобто, якщо взяти румунську ділянку,
то це, як правило, переміщення тютюнових
виробів з України. Що стосується Молдови,
то тут потоки йдуть в обох напрямках. І це не
лише цигарки, а й спирт, сезонні сільгосптовари тощо.
Минулого року обстановка на ділянці відповідальності загону залишалася динамічною.
Проте порівняно з попереднім періодом, нам
вдалося суттєво покращити показники. До
прикладу, кількість вилучених сигарет збільшилися на 28 відсотків. Загалом це більш ніж
1,4 мільйона пачок. Сама по собі ця цифра вам
мало про що скаже. Однак якщо брати нашу
частку в системі Західного регіонального
управління, то це 51 відсоток. Тобто, більше
половини.
Маємо гарні здобутки й на інших напрямках. Зокрема, приблизно на третину зросла
кількість вилучених підроблених, чужих та
недійсних паспортних документів, на 42 відсотки більше затримано незаконних мігрантів. А показники по вилучених наркотиках
виросли аж у 12 разів.
Є й ще один індикатор позитивних змін:
результати сусідів. У румунських колег вони
вчетверо менші. А це означає, що значну частину
контрабандних потоків ми зуміли перекрити.
– Завдяки яким чинникам, на Вашу
думку, вдалося досягти такої позитивної
динаміки?
– Це була дуже вагома підтримка посиленням, особливо з огляду на те, що після демобілізації військовослужбовців строкової служби
ми передбачали гостру нестачу кадрів. І залучення цих резервів – а вони несли службу
автономно і прибували на тривалий період –

відповідальності на сьогодні не можуть
належним чином забезпечити їх надійну
охорону? Як можна виправити ситуацію?
– Я вважаю, що ініціатива Голови Служби
щодо ущільнення охорони державного кордону є дуже своєчасною. Це дасть змогу
краще контролювати рубіж, адже ділянки
будуть завдовжки 25-30 кілометрів залежно
від місцевості. Безперечно, їх буде значно простіше контролювати ніж, приміром,
70-кілометрову. Особливістю ділянки відповідальності загону є те, що кордон пролягає
і по гірській місцевості. Ми часто маємо
оперативну інформацію про ймовірну проти-

ють дільничні інспектори, а також інженерне
забезпечення. Минулого року наші робочі групи
працювали практично по всій лінії рубежу. Звичайно, більшу увагу ми приділили румунській
ділянці, оскільки вона динамічніша. Були встановлені інженерні загородження, що дозволило
нам прикрити певні сегменти.
– Ні для кого не є секретом, що значна
частина населення буковинського прикордоння займається контрабандною діяльністю. Які, на Вашу думку, головні причини
цього?
– Я б виділив три основних причини.
Перша – соціальна. У віддалених прикордонних районах немає великих підприємств та
можливостей розвивати бізнес. Вони, як правило, депресивні. Тому багато безробітних.
А кордон – поряд, у деяких селах він мало не
за парканом. Що й спонукає людей займатися
тим, що приносить непогані прибутки. Навіть
з ризиком для себе.
Інший аспект – економічний. В Європейському Союзі цигарки набагато дорожчі. І
щодалі вони переміщуються на захід, то їхня
ціна зростає. Тобто, формується ціла галузь,
яка забезпечує трафіки контрабанди цигарок.
Не забуваймо і про ще один важливий чинник – відсутність в Україні кримінальної від-

співпрацюють правоохоронці суміжних
країн значною мірою залежить результат.
На якому рівні, на Ваш погляд, організовано
співпрацю із румунськими та молдовськими
колегами?
– Минулий рік став для нас знаковим,
адже з 15 вересня ми офіційно розпочали
спільне з румунською стороною патрулювання кордону. Переконаний, що це позитивно вплине на якість нашої роботи. Окрім
цього, ми зможемо використовувати технічні
засоби одне одного та обмінюватися досвідом. У поєднанні з діяльністю Консультаційного пункту у пункті пропуску «Порубне»,
через який здійснюється оперативний обмін
інформацією, це відкриє додаткові можливості для обох сторін.
З молдовською стороною цю діяльність
започатковано вже давно. І ми вже маємо
непогані результати. Особливо це стосується
головного на цій ділянці предмету контрабанди – спирту. За минулий рік завдяки співпраці з молдовськими колегами було виявлено
та демонтовано два підпільні спиртопроводи,
а також затримано приблизно 17 тонн спирту.
– Чи погоджуєтеся Ви з тим, що створені всередині «двотисячних» великі підрозділи з багатокілометровими ділянками

– Як вирішуються у загоні питання
протидії корупції? Чи вдалося покращити
ситуацію за минулий рік?
– Звичайно, завжди вирішальним є людський фактор. Тобто, прикордонник, який безпосередньо охороняє рубіж. На жаль, ми та
інші правоохоронні органи неодноразово фіксували факти втягування нашого персоналу
в протиправну діяльність. Управління загону
давало цьому правову оцінку, а матеріали
передавалися у військову прокуратуру.
За рік за негативними статтями було звільнено 16 військовослужбовців. 672 – переміщено в інші підрозділи, а 154 – притягнуто
до адміністративної відповідальності. Переважно це стосувалося строковиків, у яких
низька мотивація. Ми це прекрасно розуміємо. Проте є й позитивні тенденції. Зокрема,
за 2017 рік зафіксовано 14 відмов наших співробітників від хабарів. Усіх їх заохочено грошовими преміями.
Наведу лише один приклад. На ділянці
відділу «Селятин» з Румунії переміщувалася
велика партія валюти, яка мала бути використана для придбання цигарок. У наряді було
троє військовослужбовців, один з яких – безпосередньо на лінії рубежу. Неподалік від
нього, на суміжній стороні, зупинилося двоє
незнайомців та румунською мовою попросили
передати пакунок українським подільникам.
Інспектор відмовився, однак ті, вочевидь, його
не зрозуміли. І коли до них наблизився румунський наряд, швиденько перекинули пакунок
через кордон. Ділки були впевнені, що гроші
потраплять за призначенням. А це чимала
сума: більше 9 тисяч євро. Військовий спокусі
не піддався – валюту в офіційному порядку
було передано відповідним органам. Я це веду
до того, що достойні люди у нас є, і я переконаний – за ними майбутнє!
n
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Головна роль актора Луценка
До служби в АТО Андрій
Луценко жив театральною
сценою. З натхненням грав
ролі своїх героїв, намагаючись
правдиво відтворити на
підмостках їхні долі. Та
справжнім чоловічим вчинком
він вважає прийняте ним
2014-го року рішення.

На підмостках ІваноФранківського
академічного обласного
українського музичнодраматичного театру імені
Івана Франка він зіграв
близько п’ятдесяти ролей.
Серед них особливо
значимі для артиста:
Богдан Хмельницький
у постановці «Маруся
Чурай» Ліни Костенко,
Тараса у «Майській ночі»
за однойменною повістю
Гоголя та багато інших.

Валерія КАРПИЛЕНКО
Узявши до рук зброю, Андрій з того
часу вдруге став у лави «зелених кашкетів».
Сержант Луценко – один із тих, хто разом із
бойовими побратимами Донецького загону
захищав на сході країни її територіальну цілісність, наповнюючи сторінки власної артистичної біографії чи не найголовнішим змістом.
Мала батьківщина Андрія Анатолійовича
– це відоме своїм міжнародним аеропортом
місто Бориспіль. Звідси юнака проводжали на
строкову службу – на кордон. Разом зі своїми
ровесниками дев’ятнадцатирічний воїн Мукачівського загону охороняв ділянку державного
рубежу СРСР на стику з Румунією й Угорщиною. І тоді він не міг навіть уявити, що через
багато років та безліч життєвих і творчих
випробувань служителя Мельпомени, йому
знову доведеться стати у бойовий однострій
«зелених кашкетів». Правда, уже в інших,
історичних для української нації умовах: щоб
відстоювати територіальну цілісність суверенної України. А це, як відомо, під силу лише
людям мужнім і сміливим.
Та хоробрості колишньому воякові було не
позичати. Ще у радянські часи, коли Андрій
служив на заставі, його зацікавив один факт.
Ніяк не міг він зрозуміти, чому громадяни
однієї соціалістичної країни, зокрема СРСР,
намагаються таємно, через кордон, потрапити
до іншої, до сусідів. Прикордонні наряди їх
затримують, а за пильність військовослужбовці
отримують відомчі відзнаки. Про це він і запитав в офіцера штабу загону, коли той виступав
перед особовим складом їхнього підрозділу.
Андрій Анатолійович й досі пам’ятає, яка
тиша запанувала тоді у навчальному класі. Відповідь охоронець державного рубежу отримав
відразу. Була вона короткою й багатозначною
не тільки для нього, а й для всіх присутніх: «Є
така професія – Батьківщину защищати».

Робота виявилася цікавою, – усміхається
мій співрозмовник. – Снідаєш у Києві, обідаєш у Барнаулі, а вечеряєш вже у Владивостоці. Стільки людей, стільки характерів… Це
животворне джерело для людини, котра забажала стати актором.
Мрія бути ним як негаснуча іскра жевріла
в душі юнака у вишуканому аерофлотівському
світло-синьому однострої. Незабаром Андрій
успішно склав іспити на заочному відділенні
інституту культури. Під час прослуховування

Служба в АТО помітно змінила життя актора. У нього
з’явилися справжні, перевірені бойовою обстановкою,
побратими, яких не зустрінеш у цивільному житті. Тут, на
сході країни, зустрів свою кохану – дружину Наталію.
Після цього мене, безпосередньо на охорону
ділянки кордону, вже не призначали, ставили в
наряд вартовим застави, – згадує Андрій Анатолійович. – І від кого ми тоді охороняли кордон? – ніби самого себе запитує сержант Андрій
Луценко. – Тепер я, і без казенних патріотичних
підказок знаю, що і від кого, починаючи з 2014го року, маю захищати на сході країни.
Повертаючись до років минулих, сержант
Луценко розповідав, як ще школярем мріяв
стати артистом. Проте після двох років строкової служби довелося освоювати професію
бортпровідника в аеропорту «Бориспіль», що
був «годувальником» ледве не половини місцевого населення.

його сценічні здібності помітили строгі екзаменатори, що дозволило Андрію одночасно
навчатися й розпочати свою акторську кар’єру.
Театри в Кривому Розі, Білій Церкві, безліч ролей і, нарешті, Івано-Франківський
академічний обласний український музичнодраматичний театр імені Івана Франка. Тут найкраще проявився талант Андрія Луценка. На
його підмостках він зіграв близько п’ятдесяти
ролей. Серед них особливо значимі для артиста:
Богдан Хмельницький у постановці «Маруся
Чурай» Ліни Костенко, Тараса у «Майській
ночі» за однойменною повістю Гоголя та багато
інших. Різнопланові амплуа у дитячих казках і
комедіях для нього були уже звичними.

Потім розпочався Майдан, що сколихнув
усю країну. Після загибелі Сергія Нігояна,
який так піднесено, натхненно читав поетичні
твори Тараса Шевченка «на барикадах» у
центрі української столиці, Андрій Луценко
вирішив: він має бути там. І донині дуже
болісно переживає смерть молодих патріотіводнодумців. Адже тоді, разом із колегами він
був на Майдані.
З першими спалахами війни на сході країни Андрій відправився до військкомату.
– Прошу по мобілізації відправити на
службу, – заявив він. І доповнив: «До рідних
мені прикордонників».
В його душі акторська діяльність назавжди
поєдналася з дозорними стежками «зелених
кашкетів». Там він засвоїв чи не найголовнішу
духовну заповідь патріота – жити з готовністю
у будь-який час стати на захист рідної землі.
На початку вересня 2014-го року Луценко
уже був на збірному пункті. Відправили його
до Львівського загону, а вчорашній актор
рвався в зону АТО. Андрій розповідав, що
вони – мобілізовані – навіть жереб поміж
собою тягнули – хто поїде туди першим.
Півтора місяця в оперативно-бойовій
комендатурі їх ретельно готували до виїзду
на схід країни. Перший день весни 2015-го
Луценко зі своїми побратимами зустрів на
ОБПК «Зоря». І, як ніколи, відчув на собі силу
бойового побратимства людей, котрі несли
службу на лінії розмежування, на так званій
«нульовій точці». Тут кожен на бойовому
посту робив усе для того, аби вберегти не
тільки власне життя, а й своєчасно захистити
товариша.

Особливе місце у спогадах Андрія посідає взаємодія прикордонників із місцевим
населенням. По-доброму усміхаючись, він
розповідав, як разом із побратимами ділився
у дитячому садочку та з людьми похилого
віку смаколиками, що отримали від волонтерів.
Стоїть сумненька бабуся з порожнім пакетом біля КПП «Зоря» й просить баночку консерви, – каже він. – А наші хлопці накладуть їй
побільше продуктів, потім ще й додому допоможуть донести, бо пакет дуже важкий...
Поступово стосунки «зелених кашкетів» з
містянами стали налагоджуватися – від насторожених до порозуміння, що їм – українцям,
військовим і мирному населенню – нема чого
ворогувати, що ділити між собою. Згодом, під
час перетину останніми лінії розмежування,
спілкування з військовими усе частіше відбувалося із взаємними усмішками на обличчях.
І вже не в дивину було, коли місцевий
житель із хворими ногами, якому вони не раз
допомагали продуктами та речами від волонтерів, перед Великодніми святами привіз на
мотоциклі воякам домашніх яєць і баночку
сметани.
– Буває, що людська доброта діє сильніше
зброї, – підсумовує свою розповідь сержант
Андрій Луценко.
Служба в АТО помітно змінила життя
актора. У нього з’явилися справжні, перевірені бойовою обстановкою, побратими, яких
не зустрінеш у цивільному житті. Тут, на
сході країни, зустрів свою кохану – дружину
Наталію. У підрозділі він опанував зовсім не
схожу на його мирну професію – Андрій став
помічником гранатометника. Проте найбільше
він шанує кулемет. Із цієї зброї куди цілишся,
туди й кулі летять, а який звук… – усміхається
сержант.
Слухаєш його і починаєш розуміти, яка
розмаїта творча душа у сержанта Луценка. І
ще більшого звучання їй надає побачене і пережите у Донецькому загоні.
…На сайті театру мого співрозмовника
є і його власна сторінка. У ній зазначено:
«Луценко Андрій Анатолійович – артист
драми» і викладено інформацію про зіграні
ним ролі. Їх, у різних образах, на світлинах
– безліч. Вони – його духовний світ за багато
років театрального життя. Та за час війни на
сході країни Андрій Анатолійович, мабуть,
перевершив усі здобутки на сцені – своєю
участю в АТО на все життя створив у власному серці справжній образ прикордонника –
захисника рідної землі.
n
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Водохреща – вінець святам
Богоявлення, яке в народі
називають ще Водохреща,
за юліанським календарем
відзначають 19 січня. Ним
завершується цикл новорічноріздвяних свят.
Олена ТАЩИЛІНА
Коли Ісусу Христу виповнилося тридцять
років, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя на річці Йордан. Євангелія свідчать:
як Син Божий виходив із води, небеса розкрилися, і в цю мить на плече його опустився Святий Дух у вигляді голуба. Спаситель започаткував Таїнство водохрещення. Воно є одним
із семи головних церковних таїнств, завдяки
якому людина ніби наново народжується для
життя во Христі.

Напередодні Водохреща святкують «Голодну кутю», або другий Святий Вечір. Цього
дня віряни постять, а до столу сідають, лише
коли засяє вечірня зоря. Наступного дня
зранку йдуть до церкви святити воду. Цією
водою починається вранішня трапеза, нею ж
кожний господар кропить усіх членів родини
та житло.
У день Хрещення багато вірян купаються
в ополонці, щоб зміцнити своє фізичне й
психологічне здоров’я. Священики та люди
сходяться біля заздалегідь прорубаних ополонок, кожна з яких символізує річку Йордан. Отець освячує воду, триразово занурюючи хрест, запалює вогонь та читає молитву.
Після цього усі охочі заходять у крижану
воду, хрестячись та промовляючи молитви.
Цим обрядом віряни показують, що готові
йти за Ісусом Христом, приймаючи хрещення
і християнську віру.
До Водохреща жінки намагалися не полоскати у воді білизни, бо «там чорти сидять і
можуть вчепитися». Натомість дівчата в уже
освячену воду клали калину або намисто й
умивалися, «аби щоки були рум’яними».
Лише у цей день жінки самі ходили по воду,
увесь інший час це мали робити чоловіки.
Після Водохреща розпочинався новий весільний сезон, який тривав аж до Великого посту.
Це був час веселощів, вечорниць та активного
дозвілля.
За народними повір’ями, якщо під час
освячення води піде сніг, то наступний рік
буде урожайним. Похмурий день на Водохреще означав, що хліба буде вдосталь.
Наші предки також спостерігали цього
дня за місяцем і зорями: якщо місяць був
у повні – чекали на велику воду, якщо ніч
була багата на зірки – сподівалися на урожай
горіхів і ягід.
n

Ми пам’ятаємо

16 січня Україна
відзначила День пам’яті
героїв-«кіборгів», які в
запеклих боях захищали
Донецький аеропорт.
Сергій ПОЛІЩУК
Битва за нього розпочалася 26 травня
2014 року, коли незаконні збройні формування
захопили будівлі аеропорту тоді ще мирного
Донецька. Цього ж дня українські силовики
завдяки скоординованим діям вітчизняних
Повітряних сил та високомобільних десантних військ відновили контроль над Донецьким
летовищем.
Пізніше відбулася повна дестабілізація
міста Донецьк, розпочалася його окупація
та стали нескінченними спроби противника
відвоювати цей стратегічно важливий об’єкт.

від щирого серця!
Командування та персонал дивізіону катерів Одеського загону Морської охорони вітає з Днем
народження заступника командира дивізіону капітана 3 рангу ГОЛУБІРА Арсенія Сергійовича!
Нехай у цей святковий день Вам буде світло і радісно, а Вашій родині він принесе добро, благополуччя, творчу наснагу, міцне здоров’я, злагоду і мир на довгі роки.
Бажаємо, щоб Ваші добрі починання і справи знаходили підтримку рідних та друзів.
Міцного здоров’я Вам і Вашій родині!
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

Прикордонник
України

Видається
з липня 1943 року

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

61023

оголошення
У зв’язку із втратою вважати недійсним службове посвідчення ПС №98017 від 04.09.2017, видане Центральним клінічним госпіталем Державної прикордонної служби України на ім’я полковника медичної служби Поплавська Вікторія Миколаївна, та паспорт громадянина України СР №042673, виданий 24 лютого 1996 року на ім’я
Поплавська Вікторія Миколаївна.
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Заступник
Наклад: 5950 прим.
головного редактора
Валентина БОЖОК
Андрій ГЕРАСИМКІВ

Проте наші воїни не здавали позицій і, навіть
під шквальним вогнем, стійко тримали оборону.
18–21 січня 2015 року внаслідок підриву
термінала ДАП загинуло 58 захисників, які
відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. 21 січня було прийнято рішення
відвести українських військовослужбовців з
нового термінала – цю будівлю було повністю
зруйновано. Герої витримали – не витримав
бетон!
За стійкість, безстрашність і непереможність українських захисників Донецького
аеропорту назвали «кіборгами», а їхній форпост став символом української мужності,
оплотом національного духу. Яскравим втіленням цього стала і кінострічка режисера
Ахтема Сеїтаблаєва «Кіборги», що завоювала
серця мільйонів глядачів. Фільм, що не залишив байдужими навіть бійців на передовій, які
нині виборюють незалежність нашої країни
на сході.
n

Верстка: Сергій ПОЛІЩУК

З питань розміщення реклами звертатися у відділ медіа-

проектів та договірної роботи Інформагентства ДержприАндрій ГЕРАСИМКІВ
Черговий по номеру
кордонслужби України за тел.: (044) 239-84-75
Володимир ПАТОЛА

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних
назв та інших відомостей несуть автори публікацій, а
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