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Наша
мета – безумовний
мандат довіри суспільства

В Адміністрації Держприкордонслужби
України відбулося засідання Колегії,
де підбито підсумки оперативнослужбової діяльності відомства у
2016 році та розглянуто завдання на
2017-й рік.
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Прикордонник

Сила українців – у єдності

ÒÒß
ÏÐÎ ÆÈУкраїни

98 років тому на майдані перед Софією Київською
відбулася подія, про яку мріяли багато поколінь
українців. На велелюдному зібранні було проголошено
Акт Злуки Української Народної Республіки і ЗахідноУкраїнської Народної Республіки. Це було
справжнє свято української нації, яка з давніхдавен мріяла про возз’єднання східних і західних
земель в одну соборну і неподільну державу.
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За останнім словом техніки

Київський шпиталь отримав суперсучасне діагностичне обладнання
кордон за тиждень
Âñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,337 ìëí îñ³á
òà 286 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 456 îñ³á,
çîêðåìà, 1 íåçàêîííèé ì³ãðàíò

Âèëó÷åíî 5 îäèíèöü çáðî¿,
20 áîºïðèïàñ³â,
3,5 êã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 437 òèñ. ãðèâåíü
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Прикордонник
України
гарячі будні

«ВАЗ» на ковбасі

Прямуючи «ВАЗом» через
контрольний пункт в’їзду-виїзду
«Майорське», наш співвітчизник
поводив себе доволі знервовано,
що не могли не помітити тамтешні
вартові рубежу. Відтак вони
ініціювали поглиблений огляд
авто, в результаті якого було
виявлено велику партію прихованих
продуктів харчування. Зловмисник
примудрився сховати у бензобаці
транспортного засобу 210 кілограмів
ковбаси. Конфіскат вартістю близько
20 тисяч гривень передано до
фіскальної служби.
Людмила ТКАЧЕНКО

«Ведмежатник»
Ділан

У КПВВ «Мар’їнка» Під
час огляду автомобіля «Рено»,
який прямував до м. Курахове,
прикордонники звернули увагу, що
53-річний водій помітно хвилюється,
тому вирішили направити автівку
на поглиблений огляд. У результаті
подальшої перевірки спрацював
службовий собака Ділан. У ході
огляду серед особистих речей
водія правоохоронці виявили сейф
для зберігання зброї. В ньому
знаходилося 580 набоїв до різних
типів зброї. Виявлені боєприпаси та
автомобіль передано компетентним
правоохоронним органам.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Переконливе
зауваження

На ділянці відповідальності
відділу «Красноїльск»
Чернівецького загону
прикордонники помітили
позашляховик, що рухався в бік
державного рубежу. На законні
вимоги правоохоронців зупинитися
водій не реагував. Всю серйозність
ситуації правопорушник
усвідомив лише після того, як
стражі рубежу здійснили кілька
попереджувальних пострілів
вгору. Як з’ясувалося, всередині
авто, окрім водія, перебувало ще
семеро осіб і 15 ящиків сигарет.
Куриво разом із затриманими, котрі
виявилися місцевими мешканцями,
доставлено до прикордонного
підрозділу.
Сергій БРОВКО

Недитячі
солодощі

У пункт пропуску «Гоптівка»,
на виїзд з України до Росії, прибув
рейсовий автобус, що прямував
до Москви. У ході контрольних
процедур на пасажира, 36-річного
донеччанина, спрацював
прикордонний собака. Під час
подальшого огляду салону автобуса
на верхній полиці для зберігання
ручної поклажі поруч із пасажиром
виявлено поліетиленовий пакет із
солодощами. Проте під виглядом
цукерок в обгортки було акуратно
загорнуто наркотичну речовину
рослинного походження вагою
230 грамів. За даним фактом
прикордонники поінформували
співробітників СБУ, яким і
передали знахідку разом із
власником.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

П У Л Ь С

К О РД О Н У
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міжнародна співпраця
У центральному апараті
відомства відбулося перше
засідання Керівного комітету
проекту TWINNING за участю
першого заступника Голови
Держприкордонслужби генераллейтенанта Василя Серватюка,
керівника TWINNING-проекту
Томаса Остерота, а також
представників Місій ЄС в Україні.
Ігор ПЛЕТЕНЬ
Василь Серватюк подякував присутнім за
можливість реалізації проекту та підкреслив, що
той позитивно вплине на прискорення процесу
інтеграції Держприкордонслужби в європейське
правоохоронне поле, а також підвищить спроможність протидіяти сучасним загрозам на державному рубежі.
– Для нашого відомства цей проект є дуже
важливим з огляду на впровадження кращих
європейських практик інтегрованого управління кордонами, зокрема у сфері перевірки
документів та виявленні викрадених автомобілів. А спільна робота всіх суб’єктів інтегрованого
управління є нагальною потребою сьогодення та
невід’ємною частиною системи безпеки. У рамках проекту українські вартові рубежу докладають максимум зусиль, щоб кращі європейські
новації впровадити в Україні», – підкреслив
Василь Серватюк.
Керівник проекту TWINNING Томас Остерот зазначив, що детально вивчив і проаналізував реалізацію Держприкордонслужбою Концепції інтегрованого управління кордонами:

Європейський досвід –
в українську практику
– Все це було зроблено для того, щоб ідентифікувати позитивні результати й можливі недоліки та створити тверду основу для імплементації
наступних заходів. Перші кроки зробили внесок
для побудови довіри й розуміння між країнамиучасниками проекту, – зазначив Томас Остерот.
Загалом у рамках проекту проведено досить
інтенсивну роботу з європейськими колегами.
Передусім відбулося ознайомлення їх із досвідом інтегрованого управління кордонами в
Україні, специфікою діяльності ДПСУ та інших
органів влади, задіяних у сфері безпеки кордону.
Також обговорено усі проблемні питання імплементації європейських практик з огляду на унікальну ситуацію в Україні в контексті сучасних
загроз на рубежі.

урядове рішення

Окремо проведено засідання «Віртуального
Контактного Аналітичного Центру», яке відбулося за участі експертів прикордонних та митних TWINNING-проектів і Місії EUAM. Під час
цього засідання остаточно схвалено Матрицю
індикаторів виконання Плану заходів реалізації
Концепції інтегрованого управління кордонами.
Найближчим часом з метою практичної
реалізації проекту разом із колегами митного
TWINNING-проекту заплановано відвідування
одного з пунктів пропуску, в якому реалізовано
інноваційні підходи до прикордонного і митного контролю. Також для порівняння за деякий час експерти відвідають інший типовий
пункту пропуску, що функціонує у звичному
режимі.
n

експеримент

«Колейку»
розділили
У пункті пропуску
«Краковець», що на українськопольському кордоні, триває
експеримент з розмежування
смуг руху для подорожуючих з
метою зменшення черг.
Сергій ПОЛІЩУК

КПВВ – під відеоконтроль
За дорученням Кабміну
до березня нинішнього року
контрольні пункти в’їзду-виїзду
(КПВВ) на лінії розмежування в
зоні АТО повинні бути обладнані
системами відеоспостереження.
Відповідальними за виконання
завдання визначено Державну
прикордонну та Державну
фіскальну служби України.
Ірина МАСТЕЛЬ
Дані заходи передбачені урядовим планом
заходів, спрямованих на реалізацію деяких
принципів державної внутрішньої політики
щодо непідконтрольних владі окремих районів
Донецької та Луганської областей, і мають на
меті зниження рівня корупції серед військово
службовців та працівників правоохоронних і
спеціальних органів, які забезпечують встановлений режим перетину лінії розмежування.

Крім цього, план передбачає опрацювання до березня питання про можливість
надання громадянам України, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу, послуг з видачі
паспортів громадян України та реєстрації
актів цивільного стану на контрольованій території поблизу пунктів перетину
лінії зіткнення. За це відповідатимуть
Міністерство внутрішніх справ, Міністерство
юстиції, Міністерство з питань тимчасово
окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, Донецька і Луганська обласні
військово-цивільні адміністрації.
Також у планах урядовців – створити
умови жителям непідконтрольних територій
для надання їм юридичних послуг в центрах
безкоштовної юридичної допомоги.
Окрім того, до березня планується забезпечити поширення українських друкованих
видань у КПВВ та встановити телекомунікаційне обладнання для доступу до високошвидкісного мобільного Інтернету (3G) з оснащенням Wi-Fi-зон, за умови дотримання вимог
безпеки.
n

У рамках експерименту, який розпочався
наприкінці грудня минулого року, перед пунктом пропуску було виокремлено додаткову
смугу руху для легкових транспортних засобів
української реєстрації та реєстрації країн ЄС,
якими керують іноземні громадяни, а також
окрему смугу – для учасників малого прикордонного руху та громадян України – власників авто з іноземною реєстрацією. Відповідні
напрямки руху позначені дорожніми знаками та необхідним дорожнім обладнанням.
Для скеровування автомобілів і проведення
роз’яснювальної роботи в місці розділення
смуг руху прикордонники та представники
поліції організували спільне чергування.
Варто зазначити, що попередні результати експерименту вже показують ефективність і доцільність даної новації. Передусім
очікування в чергах скоротилося з трьох до
однієї години, а саме оформлення автомобілів у додатковій смузі значно пришвидшилося. Із запровадженням такої практики
черга транспортних засобів на відокремленій
додатковій смузі трималася від 50 до 80 одиниць, а за добу прикордонники мали змогу
оформити близько однієї тисячі автомобілів. Між іншим, експериментом зацікавилися і громадяни, які для перетину кордону
до цього користувалися іншими пунктами
пропуску.
n
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Наша мета – безумовний
мандат довіри суспільства
В Адміністрації
Держприкордонслужби України
відбулося засідання Колегії, де було
підбито підсумки оперативнослужбової діяльності відомства у
2016 році та розглянуто завдання
на 2017-й рік.
Андрій ДЕМЧЕНКО,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Засідання проходило за участі міністра
внутрішніх справ Арсена Авакова, в.о. керівника Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії
корупції Адміністрації Президента України
Григорія Клепака, Голови Держприкордонслужби генерал-полковника Віктора Назаренка, керівного складу центрального апарату прикордонного відомства, регіональних управлінь, органів охорони державного
кордону, ветеранських організацій, а також
Громадської ради і Об’єднаної профспілкової
організації Держприкордонслужби України.
Відкриваючи засідання Колегії, Арсен
Аваков підкреслив, що керівництво держави
нині надзвичайно переймається рівнем забезпечення військових і правоохоронців. Зокрема,
торік було суттєво підвищено рівень грошового забезпечення прикордонників. Але це, у
свою чергу, диктує підвищені вимоги до вартових рубежу. Вони передбачають нові сучасні
методи роботи, коректність, ввічливість і непоступливість у відстоюванні державної позиції.
– Це взаємопов’язані речі, і тут ми говоримо про довіру, яку суспільство має до прикордонників, – зазначив міністр. – Наразі
рівень довіри населення до прикордонників високий і поступається лише Збройним
Силам та Національній гвардії. Його треба
підвищувати, адже це нарощує наш потенціал. Це ключова задача, адже ігноруючи суспільство і його вимоги, ми ніколи не доб’ємося
розуміння і поваги.
Говорячи про основні завдання Держприкордонслужби очільник МВС підкреслив, що
найближчим часом перед «зеленими кашкетами» постане завдання вийти на міжнародно визнаний державний кордон України
на Донбасі, а у подальшому – вже і Криму. Звичайно, цим процесом займатимуться поліцейські, гвардійці, органи юстиції, але першими
візьмуть під повний контроль українськоросійську межу саме прикордонники.
– Це не моє пропагандистке висловлювання або якась ідея-фікс, – наголосив Арсен
Аваков. – Це реальність, з якою нам невдовзі
доведеться зіштовхнутися, і держава має розраховувати на вашу готовність до рішучих дій і
волю до забезпечення цього процесу.
У свою чергу Голова Держприкордонслужби подякував міністру внутрішніх справ за
високу оцінку діяльності відомства та особисту
підтримку його розвитку. Генерал-полковник
Віктор Назаренко зазначив, що попри всі
виклики та загрози завдання минулого року,
які визначалися відомству, виконано.
– Головним здобутком вважаємо те, що в
умовах російської агресії Служба зуміла продовжити системне реформування як правоохоронне відомство, але з урахуванням необхідності не лише охорони, а й оборони державного кордону. Ми практично завершили
стратегічне планування розвитку відомства на
період до 2020 року. Спільно з МВС виконали
всі заходи, передбачені планом лібералізації
ЄС візового режиму для України, – підкреслив
Віктор Назаренко.

На Колегії відмічалося, що головним пріо
ритетом для відомства були й залишаються
люди, які охороняють кордон. Важливим є
забезпечення їх соціального пакету, а це –
гідні грошові виплати, кар’єрне зростання,
турбота про здоров’я персоналу та членів їхніх
сімей, вирішення житлового питання тощо.
Зокрема, торік вдалося реально підвищити
грошове забезпечення прикордонників. Також
2016 року 200 млн. гривень було спрямовано
на будівництво та реконструкцію житла для
військовослужбовців. У результаті, завдяки
раціональному використанню бюджетних
коштів, вартові рубежу отримали 248 квартир
та 46 кімнат. А кошторис цього року дозволить
активно розвинути цей напрямок роботи.
У питаннях службово-бойової діяльності
відомства особливий акцент було зроблено на
створенні принципово нової інтелектуальної
моделі комплексної системи захисту і охорони
держрубежу, зокрема на його українськоросійській ділянці. Комплекс інженернотехнічних засобів, доповнюючи один одного,
дозволяє контролювати обстановку в режимі
он-лайн та оперативно реагувати на порушення. Ця модель включає й елементи оборони кордону. А за підтримки МВС Урядом
прийняті зміни до Плану облаштування кордону, що дозволить більш системно розбудовувати і південну ділянку держрубежу.
Протягом минулого року відбувалося
нарощення та інтенсивно використовувалися
можливості прикордонної авіації й морської
охорони. При цьому авіація забезпечила не
лише охорону кордону, але й виявлення правопорушень, зокрема таких, як незаконний видобуток бурштину. Одночасно розвивався і такий
перспективний напрямок, як безпілотна авіація. За бюджетні кошти придбано шість вітчизняних сучасних комплексів, а це – 18 літальних
апаратів.
Відчутний поступ зроблено у розвитку
системи висвітлення надводної обстановки.
У грудні минулого року за участі Президента
України введено в експлуатацію перший на
Азовському морі комплекс раннього виявлення, попередження та ідентифікації цілей.
У процесі реформування Держприкордонслужба активно залучала підтримку місій
Євросоюзу та дипломатичних установ США,

Канади, Японії, країн ЄС та міжнародних інституцій. Зі Службою тісно співпрацюють представники Литви, Польщі, Німеччини та США,
у т.ч. в рамках започаткованого торік проекту
посилення адміністративного функціонування
органів державної влади TWINNING. Дана
співпраця є свідченням довіри відомству від
іноземних партнерів.
Водночас Держприкордонслужба зайняла і
чітко витримує принципову позицію у боротьбі
з корупцією. Нині реалізується вже другий
етап Антикорупційної програми та проекту
«Нове обличчя кордону», підписано спільно
з міжнародними партнерами Дорожню карту
реформування внутрішньої безпеки.
– Сьогодні український народ вимагає від
нас реальних змін та піднімає рівень вимог.
Довіра суспільства – це велика відповідальність, – наголосив Віктор Назаренко, говорячи
про очищення лав вартових рубежу від нечистих на руку співробітників.
Протягом минулого року відбувалося жорстке реагування на будь-які спроби зловживань
на кордоні. Так, 2016 року проведено понад
3 тисячі розслідувань та перевірок, до дисциплінарної відповідальності притягнуто майже
6 тисяч осіб, а до адміністративної – 2 400 осіб.
Кримінальні провадження відкрито стосовно
274 прикордонників, 48 з них – засуджено. За
негативними статтями звільнено понад 900
осіб, у т. ч. понад 30 – з позбавленням військового звання.
Водночас кількість відмов прикордонників від неправомірної вигоди, зросла за
рік майже в 4 рази (2016 рік – 1022 відмови), а за якісну службу та принципову
позицію було премійовано майже 2 тисячі
військовослужбовців.
Принагідно зазначимо, що 2016 року відмічалися помітні позитивні зміни за всіма
напрямками діяльності відомства. Вдалося
забезпечити ритмічність пропускних операцій,
ефективно протидіяти протиправній діяльності на кордоні, поширити практику спільного контролю та патрулювання. Для прикладу, спільний контроль вже здійснюється в
пунктах пропуску на польській і молдовській
ділянках, завершується нормативне врегулювання цього питання зі Словаччиною, тривають перемовини з Угорщиною та Румунією.

Крім того, на кордоні оформлено 89,2 млн.
осіб та 20,5 млн. транспортних засобів. Затримано 2632 нелегальних мігранти. Виявлено та
вилучено 932 одиниці зброї, 60,5 тисячі боєприпасів, 19,5 кг вибухових та майже 170 кг наркотичних речовин, товарів на 865,5 млн. гривень.
Відбувалося нарощення оборонної спроможності, планово розбудовувалася прикордонна
інфраструктура та облаштовувався кордон.
Успішно розвивалася система логістики, відбувалася плідна робота в рамках міжнародного та
прикордонного співробітництва, у ході якої отримано допомоги на понад 450 мільйонів гривень.
Загалом у ході Колегії було всебічно розглянуто і дано принципову оцінку усім напрямкам діяльності відомства. Для цього відбулося
заслуховування відповідних керівників як центрального апарату, так і регіональних управлінь. Окремо Віктор Назаренко наголосив на
недоліках, допущених минулого року, та принципово вказав на їх усунення, аби уникнути
прорахунків у нинішньому році.
Підбиваючи підсумки засідання Голова
Держприкордонслужби зазначив, що попри
всі складнощі, відомство продовжує системно
реформуватися.
– Завдяки підтримці Президента та Уряду
ми можемо впевнено дивитися у завтрашній
день, а запорукою успіху є внесок кожного прикордонника в загальну справу, – підкреслив
Віктор Назаренко.
Він також додав, що відповідно до Стратегії розвитку відомства чітко визначені основні
напрями на 2017 рік. Серед них заходи з розвитку інтегрованого управління кордонами,
готовність Служби до виконання завдань
із захисту кордону, розвиток прикордонної
інфраструктури, а також підвищення рівня
довіри до прикордонників. Відмічалося, що всі
ці заходи лежать у полі європейської інтеграції
та єдиного безпекового простору.
Логічним завершенням засідання Колегії
стало відзначення кращих. Зокрема, міністр
внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив нагороди та відзнаки МВС 13 кращим прикордонникам. Натомість генерал-полковник
Віктор Назаренко заохотив переможців відом
чої спартакіади, змагань дільничних інспекторів та інші категорії військовослужбовців за
результатами 2016 року.
n
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У Центральному клінічному госпіталі
Держприкордонслужби України відбулася непересічна
подія: лікувальний заклад отримав суперсучасне
діагностичне обладнання. Це стало можливим
завдяки реалізації міжнародної програми «Невідкладна
підтримка в Україні спроможності надання медичної
допомоги». Апаратуру було закуплено за кошти уряду
Японії та сприяння Офісу проектної підтримки ООН
(UNOPS).

Андрій КУЧЕРОВ
На церемонію завітали поважні гості: Президент України Петро Порошенко, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні
Шігекі Сумі, заступник виконавчого директора
Офісу проектної підтримки ООН Віталій Ваншелбойм та Голова Державної прикордонної
служби України генерал-полковник Віктор
Назаренко.

зокрема її кількістю, спроможністю щодо евакуації поранених та хворих, комплектацією
спеціальним медичним обладнанням для
порятунку поранених тощо.
Головна частина заходу проходила безпосередньо у кабінеті комп’ютерної томографії.
Демонструючи нове обладнання, начальник
клініки діагностики госпіталю полковник
медслужби Василь Петренко підкреслив, що
воно дозволить здійснювати високоточну діагностику та надавати якісну медичну допомогу пораненим воїнам АТО, ветеранам відом-

Протягом минулого року в лікувальних закладах
відомства стаціонарно надано медичну допомогу понад
15 тисячам пацієнтів, 177,5 тисячі осіб прийнято на
амбулаторному прийомі. За цей час прикордонні лікарі
провели понад чотири тисячі операцій.
Для облаштування сучасних діагностичних кабінетів зарубіжні партнери передали
прикордонному відомству комп’ютерний
томограф, цифрову рентгенівську систему та
відеоендоскопічний комплект. Вартість обладнання сягає понад 22 мільйони гривень.
– Сьогоднішня передача медичного обладнання є не лише прикладом співпраці України,
Організації Об’єднаних Націй та Японії, а ще й
першою подією Року Японії в Україні, яка символізує тісну взаємодію між Україною та Японією, – наголосив Глава Держави.
Офіційним урочистостям передувала відеопрезентація системи надання медичної допомоги у прикордонному відомстві. Доповідач –
начальник управління охорони здоров’я
Адміністрації Держприкордонслужби України генерал-майор медичної служби Валентин Волоха, зокрема, розповів про алгоритм
дій відповідних служб відомства в організації
евакуації поранених прикордонників з передової у зоні проведення АТО. Під час презентації Глава Держави особливо цікавився
питаннями роботи відомчої санітарної авіації,

ства, прикордонникам та членам їхніх родин.
За його словами, відтепер у прикордонному
шпиталі змінено сам підхід до лікувальнодіагностичного процесу: поранений або важкохворий з приймального відділення спершу
потрапляє у кабінет комп’ютерної томографії,
де з високою точністю ставиться діагноз або
визначається ступінь поранення і, відповідно,
складається план лікування чи з’ясовується
доцільність та обсяги оперативного втручання. Багаторічний досвід показує, що необхідність у такому обладнанні у столичному
лікувальному закладі досить висока і складає
щороку близько трьох тисяч обстежень тільки
за допомогою комп’ютерного томографа.
Василь Петренко зауважив, що технічні
параметри комп’ютерного томографа та його
комплектність дають можливість досконало
обстежити головний мозок, органи грудної
порожнини, всіх відділів хребта та суглобів.
Крім того, апарат дозволяє успішно діагностувати порушення мозкового кровообігу, тромбоемболії легеневої артерії на ранніх стадіях
розвитку.

охорона здоров’я

За останнім

Київський шпиталь отримав с
– Важливим є і те, що апарат укомплектований безперебійним блоком живлення, який
дозволяє завершити та успішно провести ще
декілька обстежень при відсутності подачі
живлення, – зазначив начальник клініки діаг
ностики.
– Чи платять за обстеження військово
службовці? – поцікавився Президент України.
– Лікувально-діагностична допомога прикордонникам, членам їхніх сімей і ветеранам

надається у госпіталі безкоштовно, – підкреслив Голова Служби Віктор Назаренко.
Петро Порошенко зауважив, що раніше
подібною апаратурою насамперед забезпечувалися лікарні, які обслуговували високопосадовців, натомість нині перевага надається
військовим шпиталям.
Після презентації нового комп’ютерного
томографа Надзвичайний і Повноважний
Посол Японії в Україні Шігекі Сумі передав
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Відвідали гості й поранених у зоні АТО
прикордонників, а деяких із них Глава Держави особисто нагородив орденами та медалями. Так, орденом «За мужність» ІІІ ступеня
удостоєно військовослужбовця Луганського
прикордонного загону старшого прапорщика
Сергія Самойлова. Він отримав поранення
під час бойового зіткнення поблизу КПВВ
«Станично-Луганське» 13 грудня минулого
року. Куля ворожого снайпера в кількох міліметрах від зрізу каски пройшла наскрізь по
потиличній ділянці голови. Оперативне втручання врятувало прикордоннику життя. До
речі, це вже друге поранення Сергія. Влітку
2014 року, під час патрулювання ділянки кордону поблизу населеного пункту Сизе підірвався БТР-80, у якому знаходився старший
прапорщик Самойлов. Тоді герой отримав
закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та пошкодження органу слуху.
Орден «За мужність» ІІІ ступеня із рук Президента України отримав й інспектор прикордонної служби Луцького прикордонного загону
молодший сержант Ігор Павлович. Під час
несення служби на блокпосту першого рубежу
КПВВ «Мар’їнка» внаслідок застосування ворогом тактичного лазера він отримав світловий
опік обох очей. На щастя, завдяки професійним
діям прикордонних лікарів і найкращих вітчизняних офтальмологів, зір вояку було врятовано.
Медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено дільничного інспектора Луцького прикордонного загону старшого сержанта Олексія
Мазановича. Як і Ігор Павлович, Олексій теж

словом техніки

суперсучасне діагностичне обладнання
Віктору Назаренку сертифікати на діагностичну апаратуру. При цьому він висловив
сподівання, що вона допоможе покращити
лікування і військовослужбовців, і цивільних
громадян.
Наступним етапом заходу стали відвідини
відділення променевої діагностики, де гостям
продемонстрували новітню рентгенівську систему та ідеоендоскопічний комплект. До речі,
рентгенографічна діагностична установка

вироблена 2016 року та є першим обладнанням такого класу в Україні. Комплектація
апарату з кріпленням рентгенівської трубки
на стелі надає лікарям вільний доступ до рентгенівського столу. Це надзвичайно важливо
при обстеженні тяжкохворих або поранених,
обмежених у пересуванні. А відеоендоскопічна
апаратура дає змогу значно розширити діагностику різних захворювань та здійснювати
екстрену зупинку внутрішніх кровотеч.

отримав ураження променевою зброєю. Але
зусиллями ескулапів сьогодні сержант Мазанович і молодший сержант Павлович продовжують нести службу на державному рубежі,
періодично перевіряючись у офтальмолога.
– Орден «За мужність» – це почесна нагорода, яку в кабінетах не заробиш. Пишаюся
такими воїнами. Дякую за зразкове виконання
бойових завдань, – наголосив Петро Порошенко, вручаючи нагороди.
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Глава Держави також поцікавився у пацієнтів прикордонного шпиталю умовами лікування та реабілітації, а також розпитав про
плани на майбутнє. Бійці висловили готовність продовжити військову службу і захищати
свою Вітчизну від агресора.

Серед переданого
Центральному клінічному
госпіталю Державної
прикордонної служби
обладнання комп’ютерний
томограф «Toshiba»,
відеоендоскопічний
комплект «Olympus»,
цифрова рентгенівська
система «Calypso».
Донором проекту виступив
Уряд Японії за сприяння
Офісу проектної підтримки
ООН (UNOPS). Загальний
бюджет обладнання склав
22 мільйони 502 тисячі
гривень.
– Це чітко відображає ті пріоритети, які є
сьогодні у мене як у Президента, у командування Держприкордонслужби, Збройних Сил,
щоб ви – найкращі українці, герої, еліта держави отримували належну допомогу. Впевнений: ви її тут отримаєте, – підкреслив Петро
Порошенко.
Не оминув увагою Президент і медичних
працівників відомства. Зокрема, медаллю «За
військову службу Україні» нагороджено старшого ординатора лікаря-анестезіолога відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної
терапії госпіталю майора медичної служби
Віктора Худякова. Цей військовий лікар неодноразово перебував у районі бойових дій і
разом з персоналом реанімаційної бригади
надавав невідкладну допомогу пораненим
воїнам.
Підсумовуючи своє перебування у прикордонному шпиталі, Президент Петро Порошенко зазначив, що військовослужбовці сьогодні потребують особливої підтримки та запевнив, що усю необхідну допомогу з боку Глави
Держави українські воїни матимуть і надалі. n
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22 січня – День Соборності України

Урочисте проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР
на Софійській площі в Києві 22 січня 1919 року

98 років тому на майдані
перед Софією Київською
відбулася подія, про яку мріяли
багато поколінь українців.
На велелюдному зібранні
було проголошено Акт
Злуки Української Народної
Республіки і Західно-Української
Народної Республіки. Як
свідчить історія, це було
справжнє свято української
нації, яка з давніх-давен мріяла
про возз’єднання східних і
західних земель в одну соборну
і неподільну державу. А нині, в
пам’ять про той вікопомний
день 22 січня 1919 року, ми
відзначаємо державне свято –
День Соборності України.

Сила українців – у єдності
Світлана ДЕЙЧУК
З ІСТОРІЇ
На жаль, протягом багатьох століть українські землі були поділені між різними імперіями, а наш народ не мав своєї державності.
Проте перипетії Першої світової війни цілком перекроїли геополітичну карту Європи.
У багатьох народностей з’явився реальний
шанс власного державотворення. На українських землях, що входили до складу Російської імперії, було проголошено створення
Української Народної Республіки, обрано
Центральну Раду, Президента Михайла
Грушевського. Четвертим Універсалом від
22 січня 1918 року УНР проголосила свою
незалежність. Подібні процеси відбувалися
й на Галичині. Так, 9 листопада 1918 року
було затверджено назву держави – ЗахідноУкраїнська Народна Республіка і створено
перший уряд – Державний секретаріат на
чолі з Костем Левицьким. 1 грудня 1918 року
представники Державного Секретаріату
ЗУНР – Д. Левицький, Л. Цегельський та
члени Директорії – В. Винниченко, С. Петлюра, П. Андрієвський, Ф. Швець підписали
у Фастові Передвступний договір про майбутнє об’єднання двох республік.

Варто згадати сьогодні думку Михайла
Грушевського у тексті державотворчого
документа IV Універсалу: «Та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає
високого морального настрою, спартанського почуття обов’язку, певного аскетизму
і навіть героїзму від українських громадян.
Хто не може відповісти цим вимогам, той не
гідний того великого часу, який ми переживаємо».
Написане майже 100 років тому спів
звучне нинішнім подіям у незалежній
Українській державі і стосується всіх, кому
небайдужа доля країни та її майбутнього.
Остаточна процедура оформлення соборності відбулася в Києві 22 січня 1919 року.
Цього дня був підписаний і оприлюднений спеціальний Універсал Директорії
УНР, який дістав також назву Акту Злуки.
Вітаючи січневе рішення Української
Національної Ради, Директорія урочисто
оголосила про те, що: «Однині воєдино
зливаються століттям одірвані одна від
одної частини єдиної України — ЗахідноУкраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина; Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися
віковічні мрії, якими жили і за які вмирали
кращі сини України. Однині народ Український, визволений могутнім поривом своїх

У тиші, що запала на якусь хвилину, здалеку
почулися поклики «Слава!» на честь членів
Директорії, котрі під’їжджали на автомобілях.
Військовий оркестр грає Національний Гімн. Настає
найурочистіший момент свята.
3 січня 1919 року у Станіславі (сьогодні
Івано-Франківськ) було ухвалено рішення
про злуку, в якому зазначалося: «Українська
Національна Рада, виконуючи право самови
значення Українського Народу, проголошує
торжественно з’єднання Західно-Української
Народньої Республіки з Українською Народньою Республікою в одну одноцільну, суверенну Народню Республіку». УНРада сформувала повноважну делегацію до Києва, яка
отримала завдання завершити оформлення
об’єднання двох держав.
Директорія і Рада Народних Міністрів
призначили урочисте святкування об’єднання
УНР і ЗУНР на 22 січня. Мабуть, це було не
випадково, бо вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу Центральної
Ради, згідно з яким УНР проголошувалася
самостійною, незалежною державою. Отже,
він мав стати днем подвійного всенародного
свята – Незалежності й Соборності.

власних сил, має змогу об’єднаними дружніми зусиллями всіх своїх синів будувати
нероздільну, самостійну Державу Українську на благо і щастя всього її трудового
люду».
УРОЧИСТОСТІ
Про перебіг тих подій у Києві залишили
свої свідчення очевидці, на яких посилається у своїй книзі «На схилку віку» Левко
Лукасевич.
«Особливо гарно удекоровано Софійську площу та сусідні вулиці. З-поміж них
вирізняються будинок, де міститься центральна контора телеграфу, та дім Київського губернського земства. Тут на балконах портрети і погруддя Тараса Шевченка,
прибрані національними стрічками, і також
прапори. На Тріумфальній арці при вході з
Володимирської вулиці до Софійської площі
старовинні герби Східної України і Гали-

чини. По всьому майдані на стовпах герби
чи не всіх українських губерній і плакати. Об
одинадцятій ранку під звуки музики почали
йти сюди українські піхотні частини, артилерія та самострільні команди... З численних делегацій, що прибули на урочистості,
першими з’явилися службовці залізниць
з великим транспарантом, на якому було
написано: «Слава українським Героям!»
Опісля надійшли делегації від міністерств
та інших установ, були хресні ходи з усіх
київських церков. Духовенство зібралося

з духовенством молебень у намірах українського народу й Української держави. Відбувся військовий парад галицького легіону
Січових Стрільців, якими командував полковник Євген Коновалець».
Наступного дня Акт Злуки був схвалений Конгресом Трудового народу України.
Акт Соборності надав завершеної форми
самостійній українській державі. Він став
яскравим фіналом складного й тривалого
шляху українців до консолідації етносу,
перетворення його в єдину політичну націю,

«Та стадія українського життя, в яку ми ввійшли, вимагає
високого морального настрою, спартанського почуття
обов’язку, певного аскетизму і навіть героїзму від
українських громадян. Хто не може відповісти цим вимогам,
той не гідний того великого часу, який ми переживаємо».
у Софійському соборі на Службу Божу. Її
правив єпископ черкаський Назарій. На
майдані стає дедалі тісніше. Займають свої
місця члени Галицької делегації, урядовці
з головою Ради Міністрів Володимиром
Чехівським, делегати Трудового Конгресу,
представники Національного Союзу, найвищі цивільні та військові достойники,
закордонні дипломати…
О дванадцятій під урочисті звуки дзвонів з Мазепинської дзвіниці й інших церков
та гук гармат з Печерська із Софійського
собору виходить на площу і стає навколо
збудованого там аналóю духовенство з
хоругвами. У церковній процесії архієпископ катеринославський Агапіт і єпископи:
мінський Георгій, вінницький Амвросій,
черкаський Назарій, канівський Василь,
уманський Дмитрій.
У тиші, що запала на якусь хвилину,
здалеку почулися поклики «Слава!» на
честь членів Директорії, котрі під’їжджали
на автомобілях. Військовий оркестр грає
Національний Гімн. Настає найурочистіший момент свята.
Акт Соборності розпочав своїм привітанням представник Української Національної
Ради, голова Галицької делегації Лев Бачинський, а Лонгин Цегельский зачитав заяву
Президії Української Національної Ради і
Державного Секретаріату про волю ЗУНР
об’єднатися в одну Українську соборну державу. Цю заяву всі учасники сприйняли довготривалими оплесками.
Промовляв голова Директорії Володимир Винниченко, а професор Федір Швець
виголосив текст Універсалу Соборності.
Після цього архієпископ Агапіт відслужив

а також об’єднання території його споконвічного проживання в межах єдиної української держави.
ВІДСТОЯТИ СВОБОДУ
У реальних обставинах 1919 року, коли
Україна опинилась оточеною з усіх боків
ворогами, УНР не вдалося відстояти свою
незалежність. Проте об’єднавча акція 1919
року залишила глибинний слід в історичній пам’яті нашого народу. В українській
суспільно-політичній думці ХХ століття
Україна інтерпретувалася лише як соборна
держава, а народне згуртування спиралося
на такі засадничі підвалини, як спільне історичне минуле, спорідненість етнокультурних
процесів, єдиний національно-визвольний
рух, ідеали свободи та незалежності. Іншими
словами, День Соборності відіграв і відіграє
роль наріжного каменя сучасної української
національної ідеї, важливої складової становлення української політичної нації.
Наші попередники проникливо наголошували, що соборність – це не тільки
об’єднання українських земель, це, передусім, монолітність української нації і щасливе
майбутнє України, що можливе лише за
умови духовної й політичної єдності, соціального партнерства та громадянської згоди.
Сьогодні доля посилає нам нові виклики,
відповідати на які ми повинні з урахуванням
усіх помилок, що їх зазнала історія нашої
держави. Однак попри все ми повинні зберегти громадянську злагоду, об’єднатися
заради однієї величної мети – побудови економічно та духовно багатої, вільної й соборної України. Будемо ж із трепетом зберігати
цей безцінний скарб!
n
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Земні «орбіти» космічного генія
І незабаром це сталося. Саме
під керівництвом Сергія Корольова
в космос полетіли собаки Білка
та Стрілка. А 12 квітня 1961 року
вперше у світі Юрій Гагарін здійснив політ у космос і став світовою
знаменитістю. При цьому Сергій
Павлович постійно залишався в
тіні. До кінця життя його ім’я було
суворо засекречено. У серпні 1961
року Головний конструктор ОКБ
№1 зробив черговий крок уперед. Під його керівництвом політ
космонавта Германа Титова на
кораблі «Восток-2» тривав уже
добу. 1963 рік – у космос полетіла
перша жінка-космонавт Валентина
Терешкова, 1965 рік – космонавт
Олексій Леонов здійснив перший
в історії вихід у відкритий космос.
У спогадах про Корольова
зафіксовано, що легендарний
конструктор до своїх земляківукраїнців нерідко звертався так:
«Здоров, козаче! Рідну мову ще не
забув?» – і переходив на українську. Саме для Сергія Павловича
радянський космонавт №4 Павло
Попович співав під час польоту:
«Дивлюсь я на небо…».

Сергій ПОЛІЩУК
Народився майбутній космічний геній 12 січня 1907 року
у родині викладача словесності
житомирської гімназії №1. На
жаль, невдовзі після поповнення
родина Корольових розпалася і
малого Сергійка виховували мама
й бабуся. Небом Сергій почав
марити ще в шість років, коли
побачив фігури вищого пілотажу
у виконанні відомого тоді в усій
Російській імперії льотчика Уточкіна.
1916 року Корольов переїхав
до Одеси, де мама вдруге вийшла
заміж. У вересні 1917-го він пішов
до першого класу гімназії, проте
незабаром країну охопила громадянська війна, тож Сергієві
довелося знову продовжувати
навчання вдома.
Восени 1924-го Корольов став
студентом Київської Політехніки,
де в анкеті для абітурієнтів записав себе українцем. Проте 1926
року авіаційне відділення в інституті закрили, тому Сергій перевівся до Московського вищого
технічного училища, яке 1930-го
успішно закінчив і залишився
працювати у столиці.
Майже відразу після закінчення навчання молодий науковець одружується зі своїм юнацьким коханням Ксенією Вінцентіні,
або Лялею, як її називали друзі.
А за чотири роки у Корольових
народилася донька Наталія.
У 1931 роцi разом з Ф.А. Цандером Корольов органiзував
одну з перших у країнi ракетних
органiзацiй – групу вивчення
реактивного руху (ГВРР) при
Центральнiй
радi
Осоавіахіму (пiзнiше ДОСААФ). Керував будiвництвом i польотними
випробуваннями ракет, розробляв
проект ракетоплана. 1933 року
Сергія Корольова було призначено заступником начальника
Реактивного науково-дослiдного
iнституту, де молодий інженер
керував польотними iспитами
перших радянських ракет.
ІЗ КОПАЛЬНІ –
У «ШАРАШКУ»
Влітку 1938-го під маховик
сталінських репресій потрапив
начальник сектору Рекативного
науково-дослідного
інституту

«П’ять, чотири, три, два, один… старт!»... Цей відлік час від часу лунає у
прямих радіо- і телеефірах, нагадуючи про те, що, підкорюючи космос, ми крок за
кроком наближаємося до розгадки таємниці створення Всесвіту. І що важливо – з
гордістю можна сказати, що в цьому людство чималою мірою зобов’язане саме
відкриттям українців. Це і піонер використання ракет у військових цілях Олександр
Засядько, і автор першого у світі реактивного літального апарата Микола
Кибальчич, і один із засновників ракетобудування та сучасної космонавтики
Костянтин Ціолковський… Безперечно, заслужене місце у цій плеяді видатних
конструкторів посідає й уродженець Житомира Сергій Павлович Корольов, 110-ту
річницю з дня народження якого нещодавно відзначили в Україні.
Науковця вислали в найвіддаленіший табір на Колимі –
копальні Мальдяк. Місце було
настільки
ізольованим,
що
ув’язнених іноді навіть випускали
за ворота без конвою — втекти з
цього місця напівголодний зек не
міг просто фізично.
Проте, на початку зими 1939го в Мальдяк прийшло розпорядження: етапувати Корольова в
Москву. Найближчий до копальні
порт – Магадан – розташовувався
за 500 кілометрів. Вантажівка з
Корольовим рухалася повільно,
оскільки по дорозі підбирала
інших зеків. Запізнення на корабель до Владивостока означало
кількамісячне очікування наступного судна. На щастя, з Корольовим саме так і сталося, адже паро-

Саме для Сергія Павловича радянський
космонавт №4 Павло Попович співав під час
польоту: «Дивлюсь я на небо…».
РСЧА Валентин Глушко. Там тоді
працював і Сергій Корольов. На
зборах, де колеги засуджували
арештованого, Сергій Павлович
заявив, що Глушко не може бути
ворогом народу. За кілька днів
взяли й Корольова. На допитах у
Бутирці 31-річному політв’язню
зламали обидві щелепи. Проти
ночі на 28 червня 1938 року відбувся п’ятнадцятихвилинний суд,
на якому Корольову оголосили
вирок – 10 років ув’язнення.

плав «Індигірка», на якому мав
пливти Сергій Павлович, потрапив
у шторм, збився з курсу і затонув
біля берегів Японії. На його борту
загинуло понад 700 людей.
Лише 2 березня 1940 року
Корольов прибув до Москви. Там
на нього чекав новий суд і новий
термін, але відбувати його випало
в «шарашці» (КБ закритого типу)
засудженого
авіаконструктора
Андрія Туполєва. Тут Корольов
брав активну участь у створенні

бомбардувальників Пе-2 і Ту-2,
розробляв проекти керованої аероторпеди і нового варіанту ракетного перехоплювача. А вже з 1943
року конструктор-в’язень цілком
віддав себе головній справі життя –
ракетобудуванню і підкоренню
космосу.
УЛЮБЛЕНА СПРАВА
К. СЕРГЄЄВА
Після війни Сергія Корольова відрядили до Німеччини
для вивчення ракетних розробок
Третього рейху. Адже нацисти
на той час випередили всіх у ракетобудуванні. У пошуках зброї відплати
Вернер фон Браун побудував ракету,
яка ще наприкінці 1944-го вийшла
за межі стратосфери, піднявшись на
196 кілометрів. Майже вся документація і сам учений дісталися американцям і британцям, тож Корольова
відправили на руїни Рейху розібратися, що можна запозичити в космічній сфері у союзників. На показові випробування німецької ракети
Фау-2 конструктор прибув під
виглядом капітана-артилериста. У
військовій формі, але... без бойових
нагород. Це і, як зазначалося у доповіді британської розвідки, «надто
високе для військового чоло» одразу
викликало підозру, і «капітана»
надовго взяли на замітку.
Коли 1946 року Корольова призначили Головним конструктором
Особливого
конструкторського
бюро №1 (ОКБ-1) з розробки
балістичних ракет дальньої дії і
начальником відділу №3 з їх роз-

робки, відтоді почався новий етап
у його житті. Фактично довелося
все починати з нуля – зі створення
конструкторського бюро та підбору
людей. Необхідно було захопити
колектив новими ідеями, пока-

ВИЗНАННЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ
1957 року Нобелівський комітет звернувся до Академії наук
СРСР із проханням висунути на
здобуття премії трьох науковців, чиї розробки відкрили людству шлях у космос. Кандидатура
Корольова була поза конкуренцією, проте за інші місця почалася
боротьба між високими сановниками. Тоді Микита Хрущов відповів, що конструктор супутника –
весь радянський народ. Майже за
таким же сценарієм Сергій Павлович не отримав Нобелівську премію
й за політ першої людини у космос.
Тільки в день його смерті світові
оголосили справжнє ім’я великого
конструктора – Сергій Корольов.

У КБ під керівництвом К. Сергєєва (псевдонім
С. Корольова) було створено ракети, які стали
основою ядерного щита країни.
зати, що ракетобудування вимагає зовсім іншого ставлення, ніж
будь-яка інша, нехай навіть дуже
складна техніка. Загалом Сергій
Павлович добре усвідомлював,
як важливо для роботи КБ раціонально використовувати можливості кожного співробітника,
конструктора, інженера, вченого,
робітника; злити воєдино всі
таланти, створити колективний
розум, якому було б до снаги вирішувати настільки відповідальні
й важливі для країни завдання. І
йому це чудово вдавалося.
У КБ під керівництвом К. Сергєєва (псевдонім С. Корольова)
було створено ракети, які стали
основою ядерного щита країни.
Вперше у світі було побудовано
міжконтинентальну ракету далекої
дії Р-7. Віддаючи багато сил і часу
на виконання оборонних завдань
країни, головний конструктор
паралельно наближався до своєї
мрії – створення космічних літальних апаратів.

12 січня 1966 року «космічний
геній» відсвяткував свій 59-й день
народження. Тоді він в останній раз
заспівав улюблену пісню «Дивлюсь
я на небо». А наступного дня потрапив до Кремлівської лікарні. У Сергія Павловича виявили пухлину,
якої раніше не помітили – наслідок
катувань у Бутирці. Під час її видалення хворому стало погано. 14
січня 1966 року людство втратило
геніального конструктора космічних кораблів
n
P.S. Багато із запланованого
ще не встиг здійснити Сергій
Корольов. Проте, скільки всього
зроблено, який прорив звершив
світ, завдяки геніальному конструкторові! Як багато хорошого змогла зробити лише одна
Людина, надихнувши і згуртувавши навколо себе величезну кількість однодумців. Ось що робить
справжня мрія! Прагніть, творіть, будуйте! І найголовніше —
знайдіть у собі сміливість іти
вперед, назустріч мрії!
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К А Л Е Й Д О С К О П

фотофакт

№ 3, 20 січня 2017 року

народна підтримка

«Ман Сіті» знає чий Крим
вині XIX століття) вже оцінили не лише вболівальники і фанати. Найбільш прискіпливі
знавці географії хіба що не під мікроскопом
почали розглядати подробиці цієї карти. І
знайшли досить цікаву «родзинку». Український Крим, як і годиться, зображений
одним кольором із материковою частиною
нашої країни.
Приємно відзначити, що всесвітньо
відомий футбольний клуб, який має понад
130 річну історію, не сприймає агресивне
порушення міжнародного права і підтримує
територіальну цілісність України.
Окрему подяку необхідно висловити
російському виданню «Футбол», яке одним
із перших оприлюднило цю інформацію з
фотографіями, де півострів Крим є українською територією.
n

Нестандартний
крок зробив англійський
футбольний клуб
«Манчестер Сіті»,
представивши принципово
новий погляд на екіпіровку.
Андрій КУЧЕРОВ
Не виключено, що «городяни » (саме так
ще називають гравців цього клубу з Манчестера), невдовзі виступатимуть у футболках
та гетрах, які відображають географічну
карту Землі. Такий свіжий погляд на сталі
традиції (футбольна форма як обов’язковий
елемент команди з’явилася у другій поло-

Дарунки від польських
благодійників
Зимові свята — час чудес, радості й добра, які зазвичай
зустрічають у родинному колі. Особливо їх чекає малеча. Проте нині,
на жаль, не всі маленькі українці можуть зустріти свято у повній
родині та отримати гостинці від близьких. Передусім це стосується
сімей, де батьки загинули чи отримали поранення, захищаючи
Вітчизну. Поділитися часткою свого душевного тепла з такими
родинами вирішили польські благодійники.
Андрій ДРОЖЕНКО

зірки на погони
від 12 січня 2017 року №27-ос
підполковник
по Національній академії ДПСУ імені
Б. Хмельницького
майору БАЛАГУР Лесі Олександрівні з 8 січня 2017 року.
від 14 січня 2017 року №45-ос
полковник
по Східному РУ ДПСУ
підполковнику
КАШЕВСЬКОМУ
Богдану Степановичу
майор
по ОКПП «Київ» ДПСУ
капітану МАЙСТРЕНКУ Олексію
Юрійовичу

від 16 січня 2017 року №51-ос
підполковник
по Східному РУ ДПСУ
майору ПЕТРУСУ Івану Івановичу
по Західному РУ ДПСУ
майору ШТАНЬКУ Тарасу Михайловичу
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ
майору ОПАНАСЮКУ Геннадію
Леонідовичу з 14 січня 2017 року.
старший лейтенант
по Інформаційному агентству ДПСУ
лейтенанту ФІЛІПЕНКО
Тетяні
Олександрівні

Волонтери всіляко намагаються порадувати дітей українських військовослужбовців, щоб свята для них стали радісними. Так,
громадська організація Ініціатива «Героям
Майдану», створена у Польщі мамою та
донькою Галиною Андрушков і Вікторією
Батрин, уже третій рік поспіль організовує
доброчинну акцію «Свята без тата».
Під час цієї акції проводиться збір коштів
і подарунків для дітей в Україні, батьки яких
загинули в зоні проведення АТО, зазнали
тяжких поранень або зараз захищають неза-

лежність і суверенітет України. До благодійності долучилися всі небайдужі поляки та
українці з усієї Польщі, а також Посольство
України в Республіці Польща.
Усі подарунки – іменні. Кожен такий
гостинчик складається із солодощів, одягу,
іграшок, шкільного приладдя і продуктів
харчування.
Загалом благодійники приготували
дарунки для 37 сімей загиблих прикордонників та 16 тяжкопоранених. Крім того,
організатори акції зібрали 350 подарунків
родинам загиблих та 1200 поранених військовослужбовців Збройних Сил України.
Посилки від волонтерів уже прибули до
України та прямують до своїх адресатів. n

Управління кадрового менеджменту АДПСУ

від щирого серця!
Колектив Головного центру управління службою вітає полковника РИБАКА
Олександра Григоровича із 47-річчям!
Бажаємо міцного здоров’я, добра, злагоди,
родинного благополуччя, подальших успіхів у благородній справі служіння народові України! Нехай Ваш професіоналізм,
знання та багатий досвід служать справі піднесення іміджу Держприкордонслужби України!
Від щирого серця та з величезною
любов’ю вітаємо найкращого в світі синочка і
братика старшого сержанта Донецького прикордонного загону ВПС «Ялта» СУПРУНА
Віталія Олександровича із 25-річчям.
З Днем народження тебе ми вітаємо,
Щастя, здоров’я й удачі бажаємо.
Хай радість приносить кожна година,
Спокійною буде життєва стежина.
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

Достатку, поваги, любові,
Ти гідний щасливої долі!
На незбагненному цім світі,
де на долоні все, як є
Тобі, синок, день народження
сьогодні руку подає.
Цього дня тебе щиро привітають
колеги, друзі та рідня.
Здоров’я, щастя побажають
і море радості щодня.
Хай залізничні магістралі
мчать тобі удачі ешелони,
А сині небеса безкрайні
сиплють зорі на погони.
А щоб чудове твоє свято
в душі лишило добрий слід,
Прийми від нас ці привітання
й живи як мінімум сто літ!
Мама, тато і брат

вічна пам’ять
16 січня перестало битися серце учасника Другої світової війни, ветеранаприкордонника підполковника у відставці ЩЕРБІНА Івана Івановича, який на
90-му році життя відійшов у Вічність.
Військовослужбовці, працівники і ветерани Львівського прикордонного
загону глибоко сумують з приводу смерті шанованого ветерана та висловлюють
співчуття рідним і близьким покійного.
Нехай добрі спогади, наша підтримка стануть втіхою для рідних і
близьких покійного, а світла пам’ять про Івана Івановича
назавжди збережеться в наших згорьованих серцях.
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