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Бюджет
2017: пріоритети
та чинники розвитку

Прикордонник

Прикордонні будні США

Про те, чи достатньо коштів передбачено у
головному фінансовому документі Служби на 2017-й
рік, які пріоритети визначено та на які зміни слід
очікувати прикордонникам, розповідає
начальник фінансово-економічного управління
АДПСУ полковник Олександр Орел.
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Якщо під час передвиборчої гонитви Дональд
Трамп доволі щедро сипав сміливими заявамиобіцянками, то після інавгурації 45-й президент
США одразу ж узявся доводити, що він є
людиною слова. Чого лише вартий нещодавно
підписаний указ стосовно зведення потужної
стіни на межі Сполучених Штатів і Мексики...

стор.
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Великий патріотизм маленьких сердець
кордон за тиждень
Âñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,476 ìëí îñ³á
òà 351 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 913 îñ³á,
çîêðåìà, 13 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Âèëó÷åíî

5 îäèíèöü çáðî¿,
43 áîºïðèïàñè

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 1,610 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Герої Майдану
не забуті

Кабмін прийняв постанову
про надання цього року
одноразової грошової допомоги
членам сімей осіб, які
постраждали під час Революції
гідності. Отже, допомога
виплачуватиметься у таких
розмірах:
– членам сімей осіб, смерть
яких пов’язана з участю в
масових акціях громадського
протесту, та осіб, яким
посмертно присвоєно звання
Герой України, – у 200-кратному
розмірі прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних
осіб на 1 січня 2017 року;
– особам, які отримали тяжкі
тілесні ушкодження під час участі
у масових акціях громадського
протесту, – у 100-кратному
розмірі прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних
осіб на 1 січня 2017 року;
– особам, які отримали
тілесні ушкодження середньої
тяжкості під час участі у
масових акціях громадського
протесту, – у 50-кратному
розмірі прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних
осіб на 1 січня 2017 року;
– особам, які отримали легкі
тілесні ушкодження, побої,
мордування під час участі у
масових акціях громадського
протесту, – у 30-кратному
розмірі прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних
осіб на 1 січня 2017 року.
Сергій ПОЛІЩУК

Хочеш у Штати –
пройди співбесіду

Указом президента США
Дональда Трампа змінено умови
отримання віз для українців.
Відтепер оформлення віз для в’їзду
до США громадянам України, які
вперше подають документи на
американську візу, або термін дії
попередньої візи яких закінчився
понад рік тому, відбувається за
умови особистої присутності в
Консульстві США та проведення
співбесіди з уповноваженим
працівником дипустанови. Проте
оформлення американських
віз українцям протягом року
після закінчення терміну дії
попередньої відбуватиметься
без інтерв’ювання. Також
призупинено Програму повторної
видачі віз.
Василь ДРОЗДОВ

Україна
головуватиме
в Радбезі ООН

Уперше в своїй історії
наша держава стала на чолі
Ради безпеки ООН, на якій
головуватиме протягом лютого
нинішнього року. Засідання
вестиме Володимир Єльченко —
Надзвичайний і Повноважний
Посол, представник України в Раді
Безпеки. Наразі Україна є одним
із десяти непостійних членів РБ
ООН, обраним на 2016-2017 роки.
Олена ТАЩИЛІНА

П У Л Ь С
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Контроль за стандартами ЄС

Протягом двох тижнів в Адміністрації Держприкордонслужби
України працювала група експертів прикордонних відомств
Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польща і Литовської
Республіки з оцінки та аналізу нормативно-правової бази у сфері
інтегрованого управління кордонами. Особливу увагу закордонні
експерти приділяли законодавчій базі, пов’язаній з прикордонною
перевіркою документів і транспортних засобів.
Людмила ТКАЧЕНКО
У рамках ознайомлення відбувся спільний з
міжнародними експертами проекту TWINNING
у Державній фіскальній службі України візит

до пункту пропуску «Сеньківка» на українськоросійському кордоні. Типовий перепускний
пункт відвідали, щоб ознайомитися з практичною
реалізацією правових аспектів прикордонного
контролю документів і транспортних засобів.
Раніше спільна група відвідала пункт пропуску «Нові Яриловичі», де впроваджуються

інноваційні підходи щодо спрощення прикордонних і митних процедур, створення комфортних умов перетину кордону для подорожуючих.
У подальшому експерти провели юридичний семінар з оцінки чинного українського законодавства з питань прикордонного
контролю та визначення шляхів щодо приведення його до стандартів ЄС. До роботи були
залучені керівники відділів прикордонного
контролю регіональних управлінь. За результатами поглибленого аналізу української
нормативно-правової бази учасники семінару
дійшли висновку, що суттєві розбіжності з
європейськими стандартами відсутні. Експертами опрацьовані рекомендації щодо удосконалення українського законодавства.
По закінченні семінару представником
вітчизняного прикордонного відомства було
презентовано приклади організації прикордонного контролю, облаштування пунктів
пропуску та наявної нормативно-правової
бази у Федеративній Республіці Німеччина,
Республіці Польща та Литовській Республіці.
Наступний захід у рамках проекту
TWINNING планується зосередити на
вивченні інформаційно-телекомунікаційних
аспектів існуючих систем перевірки паспортних документів і аналізу ризиків.
n

Україна – Молдова

Регіональний рівень координації
У головному офісі Місії
EUBAM в Одесі відбулося
засідання експертів
прикордонних та поліцейських
відомств з питань організації
діяльності регіональних
міжвідомчих аналітичних
груп.
Сергій МУШИНСЬКИЙ
На рівні спеціалістів обговорено перспективи запровадження за ініціативи та
підтримки Місії EUBAM пілотного проекту
зі створення регіональних міжвідомчих аналітичних груп, які забезпечать покращення
взаємодії між правоохоронними органами на
регіональному рівні.

Їхня діяльність дозволить ефективно ідентифікувати загрози і визначати основні ризики,
опрацьовувати спільні пропозиції щодо конкретних кроків з метою підвищення ефективності протидії транскордонній злочинності.
Співробітництво правоохоронних органів
України, Республіки Молдови та Місії EUBAM
має давню історію та вагомі результати. 2016

року експерти забезпечили щомісячну оцінку
ситуації на українсько-молдовському кордоні,
опрацювали спільну інформаційно-аналітичну
модель для прикордонних та поліцейських
відомств «Аналіз ризиків і кримінальний аналіз», розпочали роботу над Протоколом між
прикордонними та митними відомствами
України й Республіки Молдова.
n

hi-tech

Дрон від губернатора
Віднині на службі у
прикордонників МогилівПодільського загону з’явився
повітряний вартовий –
квадрокоптер. Півторакілограмовий компактний
пристрій стежитиме за
українсько-молдовським рубежем
на ділянці відповідальності
прикордонного загону.
Людмила КАТЕРИНИЧ
«Зелені кашкети» одразу ж нарекли дрон
«усевидющим оком», адже здіймаючись у небо
на кількасот метрів, його надчутлива камера
охоплює понад п’ять кілометрів лінії держрубежу, що допомагає вчасно помітити переміщення контрабанди, нелегальних мігрантів та
інші протиправні дії. Новий помічник могилів-

подільських «зелених беретів» здатен слідкувати за лінією кордону і вночі. А це – вагомий
аргумент того, що українсько-молдовський
рубіж під надійним захистом. Тож найближчим часом персонал пройде навчання та роз
почне моніторинг кордону з повітря.

Подарував квадрокоптер голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій
Коровій, який у рамках робочого візиту відвідав загін і в урочистій обстановці вручив цінний ґаджет вартовим рубежу. Звертаючись до
військових, очільник області зазначив:
– За останні три роки ми зрозуміли, що
ніхто, крім нас, українців, не захистить нашу
державу. Ми пишаємося кожним із вас. Для
жителів Вінниччини Могилів-Подільський
загін є форпостом, який дає можливість відчувати себе захищеним на прикордонних теренах області.
Натомість начальник Південного регіо
нального управління Служби генераллейтенант Сергій Косік за сприяння в охороні
державного кордону та вагому підтримку
прикордонників вручив губернатору області
почесну відзнаку.
Відзначали також і кращих військово
службовців загону. За результатами служби
2016 року прикордонники отримали три
відомчі медалі та десять грамот.
n
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Прикордонник
України
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гарячі будні

Контрабанда
от-кутюр

Одяг відомих торгових марок на
понад півмільйона гривень намагалася
ввезти громадянка України.
Прилетівши з Парижа до «Борисполя»,
жінка обрала «зелений коридор».
Проте її плани зруйнували вартові
рубежу – виявили незадекларовані
товари. Жінка стверджувала, що
це подарунки від її хлопця, який
проживає у Франції. Митники склали
протокол і вилучили коштовний одяг.
Людмила ТКАЧЕНКО

Кукурудза
з тютюновим
присмаком

Самостійність і відповідальність
Децентралізація – тобто
передача частки владних
повноважень від вищих
органів і начальників до
підлеглих ланок провадиться
в Україні вже протягом
майже трьох років. Не
лишається осторонь
цього, спрямованого
на становлення
громадянського суспільства
процесу, й вітчизняна
Держприкордонслужба.
Зокрема це стосується й
роботи з кадрами.
Микола МАЛАНЧІЙ
Так, за рішенням Голови Служби керівникам регіональних управлінь і органів охорони
кордону мають бути делеговані ширші права
щодо комплектування певного кола посад. На
реалізацію обраного курсу 2016-го року зроб
лено низку практичних кроків.

Зокрема, без погодження з адміністрацією
відомства дозволено призначати персонал
на визначені категорії посад (до начальників
окремих відділів прикордонної служби) та
приймати громадян на військову службу за
контрактом із запасу. Окрім того, внаслідок
реформи скасовано обов’язковість узгодження
рішень підпорядкованих структур із департаментами та управліннями Адміністрації
Держприкордонслужби за напрямками діяльності.
У перспективі задля розширення прав
керівників органів охорони кордону та регіональних управлінь планується внесення змін
до відомчого Положення про проходження
військової служби. На сьогодні проект уже
пройшов усі етапи погодження, розглянутий
на Урядовому комітеті та найближчим часом
буде поданий до Адміністрації Президента для
видання необхідного Указу.
У рамках запропонованих змін планується, що укладання контракту, присвоєння
чергових військових звань, призначення на
посади, звільнення з військової служби осіб
офіцерського складу буде здійснюватися:
до капітана включно – начальниками
органів Держприкордонслужби, які мають
право видавати накази по особовому складу;

до підполковника включно – начальниками регіональних управлінь, ректором
Національної академії.
Зрештою децентралізаційні новації значно
покращать оперативність вирішення питань,
відчутно розширять можливості керівників
нижчих ланок із використання кадрового
ресурсу. І водночас – підвищать відповідальність посадовців за реалізацію своїх рішень.
У рамках підготовки з упровадження змін
до відомчого положення у 2016 році розпочато
і наразі продовжуються заходи з оптимізації
структурної та функціональної конфігурації
підрозділів вертикалі кадрового забезпечення
та комплектування.
Нових форм і змісту діяльності набули
управління кадрового менеджменту, регіональні центри комплектування, головний
центр кадрового забезпечення, кадрові підрозділи регіональних управлінь та органів
охорони державного кордону.
Попереду нові кроки на шляху децентралізації – робота щодо делегування та розширення
повноважень керівників усіх рівнів визначена
керівництвом Держприкордонслужби як один
із пріоритетів та буде продовжуватись і надалі в
рамках проведення реформи системи кадрового
менеджменту прикордонного відомства.
n

підсумки

Якісний добір
Олександр ТИХОНОВ

У Києві пройшли настановчі збори з начальниками
окремих регіональних центрів комплектування, на яких
підбили підсумки їхньої діяльності за 2016-й рік, а також
розглянули завдання на 2017-й рік.

Збори відбулися під керівництвом першого заступника директора Департаменту
– начальника управління кадрового менеджменту Департаменту персоналу генералмайора Миколи Маланчія.
У ході зборів присутні всебічно розглянули і
дали принципову оцінку за напрямками діяльності
окремих регіональних центрів комплектування, а
також визначили шляхи реалізації завдань цього
року. Також відбулося заслуховування керівників
ОРЦК за результатами діяльності.
Окремо генерал-майор Микола Маланчій
наголосив на недоліках, допущених минулого
року під час добору, і принципово вказав на їх
усунення та вжиття заходів, аби уникнути прорахунків у майбутньому.
Також відбулося обговорення проблемних питань щодо удосконалення процедури
добору, в якому взяли участь представники
підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби України.
n

38-річного українця, який вже
потрапляв у поле зору правоохоронців
через причетність до контрабанди
цигарок, упіймали на гарячому
в пункті пропуску «Іллічівськ –
поромна переправа». Прямуючи
вантажівкою на виїзд з України до
порому «Грейфсвальд», який відходив
з Чорноморська до Грузії, водій
вказав, що перевозить кукурудзу.
Проте правоохоронці засумнівалися.
У напівпричепі виявлено подвійне
дно, де містилося понад 34 тисячі
пачок цигарок білоруського
виробництва на суму більше 430
тисяч гривень. У ділка крім сигарет
вилучено й авто.
Олександр ЯКОВЕНКО

Заслані «туристи»

В аеропорту «Бориспіль» під
час оформлення рейсу з Мінська
затримано п’ятеро росіян. Чоловіки
прибули до України вперше. Охоронці
рубежу під час додаткового контролю
у кожного росіянина знайшли
по 100 тисяч рублів в однакових
конвертах. У деяких навіть збігалася
дата видачі паспортів. Метою свого
приїзду вони зазначили відпочинок.
Під час спілкування відповіді
чоловіків були характерними для
чітко поінструктованих осіб. А в
одного виявлено військовий квиток,
жетон ЗС РФ та маскхалат. Ще одного
росіянина, який теж прилетів із
Мінська, викрили в аеропорту «Київ».
На нього спрацювала база даних.
Чоловік має зв’язки з найманцями,
що воюють на сході, і нагороджений
міністром оборони РФ медаллю «За
повернення Криму». «Туристам»
відмовлено в перетині державного
кордону. Тривають перевірочні
заходи.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Джессі не проведеш

У пункті пропуску
«Бачівськ» собака Джессі допоміг
прикордонникам знайти в автомобілі
Mercedes, яким прямував до Росії
наш співвітчизник, 6 кг наркотиків.
Аби ускладнити виявлення зілля
чотирилапим помічником, до кожного
пакунка зловмисники помістили
ватні тампони із запахом аміаку.
Загалом вилучено 24 згортки з
канабісом, частина з них була
захована у моторному відсіку, а інша
– в запасному колесі. Проводяться
невідкладні оперативно-слідчі
дії для встановлення обставин
правопорушення.
Роман ТКАЧ
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актуальне інтерв’ю
Наприкінці січня
Адміністрація
Держприкордонслужби
завершила організаційні
процедури з виконання
бюджету на 2017-й рік.
Відбувся розподіл видатків за
бюджетною класифікацією,
визначено ліміти
комплектування, витрачання
коштів і матеріальних ресурсів.
Ці документи формувалися
на основі та можливостях
витрат, передбачених у
загальному бюджеті відомства.
Про те, чи достатньо коштів,
передбачених у головному
фінансовому документі
Служби, які пріоритети
визначено та на які зміни слід
очікувати прикордонникам,
розповів начальник фінансовоекономічного управління АДПСУ
полковник Олександр Орел.

Бюджет 2017: пріоритети
та чинники розвитку
Кошти у розмірі 200 мільйонів гривень,
які були спрямовані на будівництво житла
для військовослужбовців, дали можливість
отримати 252 квартири та 46 кімнат. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що всі виділені
державою кошти використані ефективно та
за цільовим призначенням.
– Крім загального фонду, реалізовувалися проекти в рамках міжнародної допомоги та з інших фінансових джерел. У яких обсягах це здійснювалося протягом 2016 року?
– Загалом у рамках міжнародної технічної
допомоги Службою було отримано матеріальних цінностей на суму 451 мільйон гривень. Ще
57,5 мільйона гривень ми отримали завдяки
секторальній бюджетній підтримці ЄС. Ці
кошти використано на придбання обладнання

вають у зоні антитерористичної операції.
Конкретні цифри та терміни змін будуть
оприлюднені після погодження цього документа та набрання ним чинності. Крім того,
фінансово-економічними органами відомства продовжується робота щодо можливості

біометричного контролю для виконання Плану
лібералізації візового режиму з ЄС. Майже 49
мільйонів гривень у натуральному та грошовому вигляді надійшло від юридичних і фізичних осіб як благодійна допомога. Від місцевих
органів самоврядування у вигляді субвенцій
відомство отримало трохи більше дев’яти мільйонів гривень. Власні надходження, зокрема й
від господарської діяльності, склали 55,2 мільйона гривень.

хочу зазначити, що відомство забезпечено коштами і виконає у повному обсязі
рішення Уряду щодо виплати заробітної
плати у розмірі не менше 3200 гривень.
Вже перераховано зарплати деяким категоріям робітників некваліфікованих і малокваліфікованих професій. Відповідально
можу сказати, що прибиральники, вантажники, охоронці або водії, які працюють у
Службі, з 1 січня отримуватимуть не менше
цієї суми.
У середньому на 10 відсотків протягом
року підвищиться заробітна плата технічних
службовців та інших працівників, середній
розмір оплати праці яких минулого року
складав 3500 – 4500 гривень.
Тепер щодо інших важливих статей
витрат. Не будуть сповільнюватися темпи
будівництва житла для військовослужбовців.
Як і минулого року, на це виділено 200 мільйонів гривень. Така ж сума передбачена і на
інженерно-технічне облаштування кордону.
За рахунок коштів бюджету та міжнародної
допомоги в плановому порядку здійснюватиметься переоснащення, придбання та
утримання озброєння й військової техніки.
Завершуючи відповідь на це запитання, хочу
додати, що Міністерство фінансів щороку
у січні здійснює наповнення бюджетів державних органів за тимчасовим розписом.

Існуюча система нарахування грошового
забезпечення військовослужбовцям, на погляд
багатьох фахівців, потребує кардинальної зміни.
підвищення грошового забезпечення іншим
категоріям військовослужбовців.
Не менше уваги приділятиметься і
зарплатам цивільних працівників. Відразу

Інтерв’ю провів Андрій КУЧЕРОВ
– Олександре Васильовичу, рік
тому, коли вже було затверджено
бюджет відомства на 2016-й рік, Ви
говорили, що його показники повинні
змінитися. Насамперед це стосувалося
підвищення
грошового
забезпечення військовослужбовцівприкордонників до рівня інших силових структур та перегляд ключових
видатків відомства. Чого вдалося
досягти у результаті?
– Бюджет-2016 видався для нашої
Служби дуже непростим. Це безпосередньо
пов’язано з його основними показниками.
Хочу нагадати, що у січні минулого року
прикордонник, який підписав свій перший
контракт із відомством, отримував 2300
гривень. Сьогодні це звучить як фантастика і сприймається як несправедливість,
адже його колега зі Збройних Сил чи Національної гвардії одержував на той час вже
7000 гривень. Крім того, рівень видатків на
основні статті теж не відповідав реаліям.
Звернення керівництва Служби були підтримані Президентом України, Кабінетом
Міністрів, міністром внутрішніх справ та
народними депутатами. Як результат, обсяг
видатків загального фонду Держприкордонслужби додатково було збільшено майже
на 980 мільйонів гривень. Це дало змогу з
травня минулого року суттєво підняти грошове забезпечення військових і довести його
рівень до розмірів, установлених в інших
силових структурах. Так, випускник вищого
навчального закладу у званні «лейтенант»
сьогодні отримує 9500 гривень, а військово
службовець, який напередодні підписав свій
перший контракт, – 7000 гривень.

Бюджет відомства цього року за всіма напрямками
характеризується як бюджет розвитку та росту.
Додаткові кошти було направлено і на
матеріально-технічне забезпечення. Понад
70 мільйонів гривень, спрямованих на харчування, та 30 мільйонів на пальне запобігли
можливому зриву виконання завдань наприкінці 2016 року та дозволили створити необхідні запаси для належного матеріального
забезпечення на початку нинішнього.
Завдяки змінам у бюджеті не допущено
кредиторської заборгованості за комунальні
послуги, яка, безумовно, могла б утворитися
у зв’язку зі зростанням тарифів протягом
минулого року. Варто відзначити, що при
виконанні контрактів було зекономлено 73
мільйони гривень.

– Олександре Васильовичу, охарактеризуйте коротко бюджет Служби
на 2017-й рік? На чому буде зосере
джено основну фінансову увагу?
– Бюджет відомства цього року становить 7 мільярдів 035,3 мільйона гривень. Це
на 12,6 відсотка більше порівняно з минулим
роком. За всіма напрямками він характеризується як бюджет розвитку та росту.
Почнемо з грошового забезпечення військовослужбовців. На виконання завдання
Президента України вже опрацьовано та
подано на підпис міністру внутрішніх справ
проект наказу щодо підвищення грошової
винагороди прикордонникам, які перебу-

Тобто за нормами і в обсягах минулого року.
Повноцінно за всіма статтями ми почнемо
отримувати фінансування в лютому.
– Які проблеми як керівник
фінансово-економічного управління
Ви вважаєте сьогодні нагальними?

– Досить болючим питанням залишається існуюча система нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям,
яка вже застаріла та, на погляд багатьох
фахівців, потребує кардинальної зміни. Підґрунтя перетворень – низькі розміри посадових окладів та окладів за військове звання
у загальній структурі зарплати людини у
погонах. На сьогодні частина основних видів
виплат у середньому складає всього 15 відсот
ків (від 8 до 30 відсотків залежно від посади,
звання та вислуги років) загального розміру
грошового забезпечення. Решта 85 відсотків –
це додаткові види нарахувань (різного роду
премії, класність тощо).
Враховуючи досвід країн НАТО, Держприкордонслужба спільно з Міністерством оборони, Національною гвардією та іншими силовими структурами опрацювала проект постанови Кабінету Міністрів України, яка повинна
упорядкувати грошове забезпечення. У провідних країнах світу частка основних його видів
складає не менше 70 відсотків від щомісячної
зарплати військового. Тому проектом постанови передбачено суттєве збільшення посадових окладів і окладів за військове звання, а
також скасування низки додаткових виплат.
Наступним етапом упорядкування грошового забезпечення, який попередньо відбудеться до 2020 року, передбачається встановлення прямої залежності розмірів виплат
військових від затвердженої в державі мінімальної заробітної плати або прожиткового
мінімуму. У такий спосіб система грошового
забезпечення буде адаптована до стандартів
НАТО та відповідатиме вимогам сьогодення.
Такий підхід стане серйозним стимулом для
військовослужбовців продовжувати військову службу за контрактом
– Які пріоритети у роботі
фінансово-економічних органів на
нинішній рік?
– Передусім – дотримання режиму жорсткої економії, ефективного використання
коштів і матеріальних ресурсів. Ми чітко
дотримуємося затвердженого графіку щодо
комплектування особовим складом, його
переміщень та службових відряджень і вимагатимемо контролю за цими питаннями в
підпорядкованих органах. Й надалі залишатимуться під особливою увагою керівництва
питання боєздатності та обороноспроможності Служби.
Наступний блок завдань – отримання та
ефективне використання бюджетних асигнувань, виділених 2017 року за загальним і
спеціальним фондом. Звичайно, ми ретельно
контролюватимемо їх цільове призначення.
Постійна увага приділятиметься питанням
підвищення рівня грошового забезпечення
військовослужбовців та заробітної плати
працівників Держприкордонслужби. Не
залишатимемося осторонь і проблем фінансового характеру, що стосуються пенсійного
та соціального забезпечення військовослужбовців, пенсіонерів і членів їхніх сімей.
– Дякую за змістовні відповіді. n
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вишкіл
Із нагоди вшанування 99-ої
річниці подвигу Героїв Крут
у Національному природному
парку «Голосіївський» пройшов
національно-патріотичний
захід для дітей і молоді –
«Пам’ять трьохсот живе
в наших серцях». Його
організували громадська
організація «Варта та
захист», адміністрація НПП
«Голосіївський», Рада ветеранів
і воїнів АТО Голосіївського
району, Адвокатське бюро
Сергія Лапутька, громадське
формування «Варта
Корчуватого» та об’єднання
громадян «Вартові Голосієва».
До проведення вишколу
активно долучилася Державна
прикордонна служба України.

Світлана ДЕЙЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
На узліссі в голосіївському парку зібралися учасники АТО, волонтери, представники громадських організацій, учні навколишніх шкіл, їхні батьки, а також усі охочі.
11-та година ранку. Звучить Державний гімн
України. Учасники заходу, поклавши руку на
серце, схвильовано слухають його мелодію.
До присутніх звернувся начальник
управління соціально-гуманітарного забезпечення та психологічної роботи Адміністрації Держприкордонслужби полковник
Олег Примаченко:
– Майже сто років тому відбувся бій
проти більшовицької армії. Серед українських захисників були, переважно, студенти,
гімназисти, курсанти, які не мали військового досвіду, але мали палке серце та любов
до Вітчизни. На жаль, трагічні сторінки
історії повторюються й сьогодні. В умовах
російської агресії наші військовослужбовці
проявляють героїзм і самовідданість. Понад
16 тисяч прикордонників пройшли горнило
цієї неоголошеної війни. Більш ніж 700 із
них відзначено державними нагородами.
Ця війна принесла багато горя українським
родинам. Під час бойових дій загинуло 67
прикордонників, 5 – зникло безвісти. Вони
загинули як і герої Крут, віддавши за Бать-

Великий патріотизм
маленьких сердець
Олександр
Мартинюк,
голова громадської організації «Варта та
захист»:
Ми почали
свою волонтерську діяльність 2015 року. Протягом цього
періоду відправили 200 мобільних бань у зону
АТО, 150 пічок-«буржуйок», 200 засобів для
підігріву води військовим від Луганська до
Маріуполя. А ще – допомагаємо втілювати
новітні технології для боротьби з агресором,
передаємо бійцям теплі речі та ліки. Також
надаємо допомогу сім’ям загиблих бійців у
Голосіївському районі та дитячим будинкам.
Ми закликаємо всіх небайдужих підтримувати наших захисників, адже на сьогодні це
актуально. Важливим є також налаштувати молодь на майбутній захист Батьківщини. Цьому добре сприяють такі навчальні
вишколи, як сьогодні.
ківщину найдорожче – своє життя. Ми
завжди будемо пам’ятати про них!
Світлу пам’ять загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання.
Як наголосив Олег Примаченко, юні
учасники, які прийшли на навчальний
вишкіл, – майбутнє України та побажав їм
бути гідними своїх батьків.

Голова
комітету
Громадського
об’єднання Всеукраїнської організації
ветеранів-прикордонників Сергій Треус
зачитав листівку-відозву, яку українське
Інформбюро випустило 1918 року: «Брати!
Хоча сили ворога великі, та завзятість наша
перемагає його. Хоч і численно насунув він
із Москви, та любов до волі наша не вселить в нас зневіру. Ми не дозволимо ворогу
затемнить наші надії. Єдиною українською
міцною стіною ставайте за нами. Нищіть
провокацію ворожу, врозумляйте народ,
щоб не одбивався од фронту. Думайте тільки
про те, як вигнати ворога!».
– Сьогодні ми вже стали іншими й не
допустимо того, що сталося 99 років тому.
Давайте будемо єдиними і міцними. Слава
нації! – проголосив Сергій Треус.
У своєму виступі голова ГО «Рада ветеранів та учасників АТО» Голосіївського
району Києва Юрій Герасимчук зауважив,
що прикордонники першими взяли на себе
удар ворога.
Ростислав
Бендас, учень
8 класу ЗОШ
№85 м. Києва,
голова клубу
«Пам’ять»:
– Я прийшов
сьогодні на цю
подію, бо мені подобається професія захисника Вітчизни. Можливо тому, що мій тато
– військовий льотчик. У майбутньому мрію
стати прикордонником. Сьогодні дізнався
багато чого нового й цікавого. Нехай скоро
закінчиться війна і настане мир.
– Дякуємо їм за мужність. Ніхто не знав,
що прийде така біда і нам доведеться боротися. Я хочу, щоб діти, які сьогодні тут, розуміли, для чого ми зібралися. Нехай вони
виростуть патріотами і стануть справжніми
захисниками своєї Батьківщини, – сказав він.
Після урочистої частини учасників
табору військового вишколу поділили на три
команди – срібну, зелену і жовту. У супроводі інструкторів вони по черзі переміщувалися до локацій, де відбувалося навчання.
Сапери-інтструктори Михайло і Стас
навчали правил безпеки саперної справи.
Автомат Калашникова – основна бойова
одиниця. Про правила розбирання і складання його, а також користування ним
доступно розповів Юрій Герасимчук.
Стрільба з малокаліберної гвинтівки
особливо зацікавила хлопчиків: це ж так
цікаво – постріляти зі справжньої зброї! А
навчання з надання першої невідкладної
медичної допомоги викликало більший
інтерес у дівчат. Як плести маскувальну
сітку майстерно показувала волонтер Люд-

мила Пархоменко. Партнером у цій благородній справі виступило ательє від Наталії
Селюк, яке займається пошивом одягу для
військових та спецодягу, а залишки тканин
підходящого кольору якраз і можна використовувати для маскувальної сітки.
Дар’я Медведєва, учениця
7 класу гімназії
№179:
– Мене зацікавило навчання в
цьому таборі. Хоча
ми ще школярі, нам
ці знання потрібні у щоденному житті, а
також і в майбутньому. Те, що я почула
тут, було повчальним. Розповім про все
своїм друзям. Ми хочемо миру і спокійного
життя.
Цікавою була участь дітей у заключній
локації – смузі перешкод. Дітлахи люблять
рух та енергійні ігри, тому й це завдання
зустріли бурхливо, а новизна гри дала можливість відчути азарт і жагу перемоги. Смугу
перешкод необхідно було пройти з точністю: проповзти під сіткою, швидко промчати по лабіринту й перестрибнути через
перепони, для чого школярам знадобилося
неабияке старання. Схвальними вигуками
їх підтримували уболівальники. Завершальним акордом змагання стала пропозиція
ведучого підтримати популярний флешмоб
22PushUpChallenge, який дружно сприйняла більша частина учасників. Це було
цікаве й захоплююче видовище!
Для тих, хто не брав участь у військовому вишколі та найменших учасників,
працювали еко-майстерня та малюнок для
захисника. Малеча дуже старалася, адже ці
малюнки незабаром відправлять воїнам у
зону АТО.
Наприкінці змагань учасники груп
і партнери заходу отримали свідоцтва
про навчання. Затим відбулося нагородження учасників. За вагомий внесок у
справу військово-патріотичного виховання
молоді та формування поваги до історичної
козацької спадщини, національних традицій, любові до рідної землі та з нагоди дня
пам’яті Героїв Крут Державна прикордонна
служба нагородила подякою голову громадської організації «Варта та захист» Олександра Мартинюка та столичну школу №85.
Упродовж усього дня працювали території обігріву, а також зал (військова палатка
для прийому їжі), де присутні могли випити
чаю з печивом та солодощами, а по закінченні вишколу учасників пригощали смачним обідом. Гарно попрацювали прикордонні кулінари. Все було організовано дуже
чітко і приготовано смачно, чим приємно
потішило учасників збору та їхніх батьків. n
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захисниці

Чарівна мужність
Зона проведення АТО. Тут реалії війни зруйнували всі
стереотипи про жінку як особистість, котра передусім
присвячує себе вихованню дітей та створенню домашнього
затишку. Дедалі частіше тут можна помітити
представниць чарівної статі у незвичній іпостасі воїна.

Світлана САВЧУК
Нахабство і цинізм окупантів, щоденні
зведення про втрати серед воїнства й мирного населення змінили духовний світ українок. Відмовившись від високих підборів,
веселих вечірок та затишку мирного дня,
вони нарівні з чоловіками стали боронити
від нападників рідну землю. Найтендітніші
постаті у військових одностроях, з притаманною усмішкою на обличчі та із зброєю в
руках, їх ми ледве не щодня бачимо на телеекрані, захоплюючись нашим жіноцтвом.
…Старший сержант Вікторія Назарова.
Вона, як ніхто інший, знає що таке одночасно втратити все надбане роками. Родом
із міста Амвросіївка, що на Донеччині, перед
нею несподівано постав вибір: зрадити
Присязі чи вийти з оточення і продовжити
службу в строю «зелених кашкетів». Не злякавшись труднощів і погроз із боку місцевих
сепаратистів, дівчина вирішила залишитися
вірною своїм переконанням і разом із батьком вийшла з окупованої бойовиками території.
Весна 2014 року, зізнається Вікторія,
назавжди вкарбувалася у її пам’яті. Блокування пункту пропуску «Успенка», масові
заворушення прихильників «руського міра»,
початок бойових дій, і найстрашніше – зрада
тих, з ким ще вчора стояла пліч-о-пліч, виконуючи службові обов’язки. Усе це багато в
чому змінило її бачення життєвих цінностей.
Позаду залишилися пекучі спогади про
ворожі обстріли з мінометів і реактивних
систем «Град», поранення і втрати побратимів. Зараз серце дівчини-воїна тривожить
лише одна думка – про рідних, які так і

Старшина Тетяна Ломакіна
залишилися на окупованій ворогом території. У розмові зізнається, що їй так не вистачає підтримки та доброго слова близьких.
Сама ж Вікторія наразі проходить службу у
Чернівецькому загоні. Аби швидше адаптуватися до мирного життя, попросилася на
автомобільний пункт пропуску «Мамалига»
і до вже звичної їй справи – паспортного
контролю. Мирної метушні перепускного
пункту їй так не вистачало на обпаленому
війною Донбасі.

Старший сержант Вікторія Назарова

Старшина Тетяна Ломакіна – мужній
воїн і одночасно мати. Розумна та вольова
жінка, вона не тільки не занепала духом у
перші дні запеклого протистояння «зелених
кашкетів» з бойовиками, а й героїчно допомагала бойовим побратимам. Майже дев’ять
років Тетяна ділить із охоронцями державного рубежу спільні радощі та негаразди.
– Не було ще такого дня, – каже вона, –
щоб я пошкодувала про вибір професії військового.

Нищівні обстріли бойовиками пункту
пропуску «Новоазовськ» старшина Ломакіна згадує з сумом на обличчі. Споглядати
те, що до цього доводилося бачити тільки у
кінофільмах про війну, самостійно надавати
медичну допомогу та витягувати із смертельного виру поранених – справа далеко не
з легких навіть для чоловіків.
Не втрачаючи віри у краще, Тетяна нині
продовжує службу у ВПС «Маріуполь».
Здійснюючи паспортний контроль, вона
успішно освоїла новий для неї професійний
напрямок – морську ділянку українського
кордону.
Радісною подією закінчився для неї
минулий рік. Президент України Петро
Порошенко серед кращих звитяжців у зелених беретах вручив старшині Тетяні Ломакіній державну нагороду – медаль «За військову службу Україні».
Молодший сержант Світлана Серокурова за фахом медик. У строю «зелених
кашкетів» не так давно. Жителька прифронтового Маріуполя, вона не змогла
лишатися осторонь, коли ворог намагається знівечити її мрії про життя без «старшого брата». Ось із минулого року Світлана служить фельдшером у Донецькому
прикордонному загоні. Служба вартових
рубежу припала їй до вподоби, адже тут
як ніде відчуваєш себе на передньому краї
Вітчизни.
…«У війни не жіноче обличчя» – стверджується в романі Світлани Алексієвич,
де розповідається, як у нелюдських умовах
жінки змушені були брати зброю в руки та
воювати з окупантами. Нині, в час проведення АТО на сході країни, дійсність руйнує усі стереотипи про слабку стать – війна
може мати і жіноче обличчя.
n

Молодший сержант Світлана Серокурова
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а як у них?

Прикордонні будні США
Якщо під час передвиборчої
гонитви Дональд Трамп
доволі щедро сипав сміливими
заявами-обіцянками, то після
інавгурації 45-й президент
США одразу ж узявся
доводити, що він є людиною
слова. Чого лише вартий
нещодавно підписаний указ
стосовно зведення потужної
стіни на межі Сполучених
Штатів і Мексики. А поки
ці дві країни ще не розділив
«непробивний мур», спробуємо
розібратися яким чином
американські правоохоронці
наразі протистоять
транскордонним загрозам.

співробітники CBP вступають у свою сферу відповідальності, оцінюючи вірогідність того, чи
можете ви становити загрозу національній безпеці США. Для цього в Америці успішно функціонує спеціальна об’єднана група з питань
тероризму, а також застосовуються сучасні технології, зокрема системи попереднього інформування про пасажирів, відображення статусу
відвідувача й емігранта та обміну інформацією

військовослужбовців. Окрім того, до складу
відомства входить понад вісім тисяч цивільних
працівників.
Для зручності та ефективності охорони
водної ділянки Берегова охорона структурно
поділяється на дві зони – Атлантичну (зі штабом у Портсмуті, штат Вірджинія) та Тихоокеанську (зі штабом у Аламеді, штат Каліфорнія), куди входять чотири морських райони. У

Ірина МАСТЕЛЬ
СВР – НІХТО І НІЩО
НЕ ПРОЙДЕ ПОВЗ
Варто зазначити, що безпосередня охорона кордону США входить у зону відповідальності Берегової охорони (Coast Guard) та
Прикордонно-митної служби (Customs and
Border Protection, далі – CBP), котрі структурно
підпорядковуються Міністерству національної
безпеки.
Майже
60
тисяч
співробітників
Прикордонно-митної служби самовіддано
виконують своє першочергове завдання –
запобігати в’їзду на територію Сполучених
Штатів терористів та ввезенню зброї. Задля
ефективнішої діяльності відомство тісно спів
працює з Іміграційною та митною поліцією
Америки, котра розслідує діяльність кримінальних і терористичних організацій.
У розпорядженні СВР перебувають агенти
прикордонного патруля, авіація, торговельні
спеціалісти, кінологи та навіть аграрні фахівці.
Останні, до речі, борються із розповсюдженням шкідливих паразитів і хвороб тварин, що
можуть потрапити з іншої країни. Близько 20
тисяч американських прикордонників безпосередньо патрулюють майже 9 тисяч кіломет
рів кордону із Канадою на півночі та понад

про студентів і відвідувачів. А з метою запобігання біо- та сільськогосподарського тероризму Управління з санітарного нагляду за
якістю харчових продуктів та медикаментів
(Міністерство охорони здоров’я та соціальних
служб США) уважно перевіряє всі імпортовані вантажі з продуктами харчування. Варто
зазначити, що у 20 із 50 найбільших морських
портів світу ще до того як контейнери завантажать на судно й згодом відправлять до США
їх вміст проходить ретельну перевірку, яку
співробітники Прикордонно-митної служби
Сполучених Штатів проводять спільно з вартовими рубежів країн-партнерів.
ПРИКОРДОННИЙ ФЛОТ
Беручи до уваги географічні особливості
розташування США, для охорони морських
кордонів тут існує окреме відомтсво – Берегова
охорона. Якщо ви вважаєте, що до її компетенції входить всього-на-всього спостереження за
водним транспортом, що прибуває до берегів
Америки, то це далеко не так. Берегова охорона
США – самостійна структура із низкою серйоз-

За минулий рік незаконним шляхом до країни потрапило
від 11 до 15 мільйонів осіб, що перевищує населення
таких країн, як Бельгія, Угорщина, Греція та Португалія.
3 тисячі кілометрів із Мексикою на півдні.
Щороку працівники органу податків та зборів
СВР наповнюють державну казну понад 30
мільярдами доларів, отриманих за рахунок
ввізних зборів і мита. Примітно, що ці збори
забезпечують другий за величиною прибуток
до федерального бюджету.
З моменту коли ви переступили лінію кордону та опинилися на території Штатів, саме

них завдань і повноважень. Зазначимо, що
співробітники Coast Guard брали участь у всіх
збройних конфліктах Сполучених Штатів, у
тому числі й висадці десанту в Нормандії та на
тихоокеанських островах у роки Другої світової
війни, були учасниками В’єтнамської війни та
врегулювання конфлікту в Іраку.
За останніми даними регулярні сили Берегової охорони нараховують майже 43 тисячі

випадку оголошення надзвичайного стану згадані зони перетворюються в оборонні райони.
Основні сили флоту й авіації, що перебувають на озброєнні Берегової охорони залучаються до патрулювання водної акваторії
на відстані до 200 миль. Значну увагу також
приділяється охороні важливих об’єктів інфра
структури портів та інших морських споруд.
Корабельний склад флоту Берегової охорони нараховує 250 кораблів і катерів, а також

тичних сигнальних систем. Водночас поблизу
прикордонних міст простежується настільки
потужний потік сигналів, що часто-густо
дезорганізує роботу операторів і згаданих систем. Крім того, більшість засобів сигналізації
вже морально застаріли й потребують заміни.
Самі агенти CBP вважають, що датчиків, які б
вони не були, все одно не вистачає.
Головне для прикордонників, котрі несуть
службу на американсько-мексиканській
ділянці, миттєво відреагувати на встановлене
вторгнення. Однак значні відстані й відсутність
точних даних про напрям руху порушників
пересіченою місцевістю вкрай ускладнюють їх
пошук, тож багатьом нелегалам таки вдається
незаконно потрапити до Штатів. Так, на деяких
ділянках зведено металевий паркан висотою
від 4 до 5 метрів, однак цього явно недостатньо,
адже він прикриває лише третину протяжності
кордону між США та Мексикою. Відтак багатьом американцям бажання звести потужну
стіну видається доволі обґрунтованим.
«ВОВЧІ ТІНІ» НА ВАРТІ
Саме так називають елітний підрозділ,
що входить до складу прикордонно-митної
служби та складається з індіанців. Від звичайних правоохоронних підрозділів вони відрізняються тим, що, крім застосування новітньої
техніки, вміють майстерно «читати» пустелю.
Загін, у якому несуть службу представники
восьми індіанських племен, з’явився ще 1972
року. За цей час «Вовчі тіні» зуміли довести
свою високу ефективність у боротьбі з наркодилерами і нелегальними мігрантами. Як стверджують представники імміграційно-митної
служби, частка затриманих на визначеній
ділянці кордону наркотиків цим підрозділом
становить майже 70 відсотків. Ось наприклад,

Співробітники Coast Guard брали участь у всіх збройних
конфліктах Сполучених Штатів.
близько 1800 допоміжних суден різного призначення. На озброєнні берегової авіації перебуває більш ніж 200 літальних засобів. В основ
ному це патрульні, пошуково-рятувальні та
розвідувальні вертольоти, що дислокувалися
на 29 авіабазах.
МЕКСИКАНСЬКА ЗАГРОЗА
За останніми даними Центру імміграційних досліджень США, за минулий рік незаконним шляхом до країни потрапило від 11 до 15
мільйонів осіб, що перевищує населення таких
країн, як Бельгія, Угорщина, Греція та Португалія.
Як відомо, основний потік нелегалів проникає до Штатів через їх сухопутну межу з
Мексикою, котру складно віднести до категорії
«кордон на замку».
Патрулювання кордону США майже
повністю моторизоване та здійснюється на
позашляховиках нарядом по двоє правоохоронців. У важкопрохідних ділянках американські прикордонники застосовують одномісні
всюдиходи та коні. Свою діяльність правоохоронці координують за допомогою автома-

два роки тому «Вовчі тіні» своїми силами
вистежили караван, що перевозив понад
3,5 тонни марихуани.
Потрапити на службу до елітного спецпід
розділу доволі складно, адже до новобранців
висуваються жорсткі вимоги: вони повинні
відслужити в армії, мати гарну освіту й бездоганно чисту біографію та, звісно, перебувати в
прекрасній фізичній формі. Крім того, бажаючий потрапити до лав «Вовчих тіней», має
бути не просто індіанцем за походженням, але
й володіти навиками предків – «читати» сліди,
знати звички тварин і орієнтуватися в будьякій місцевості.
Безумовно, це дає чималу перевагу перед
злочинцями, які не сподіваються зустріти в
XXI столітті високих технологій досвідчених
слідопитів. Дивно однак, що такий загін – єдиний на американсько-мексиканському кордоні. Що ж, залишається очікувати зведення
«Великої американської стіни» та слідкувати
наскільки ефективним виявиться фізичне
загородження від нестримного бажання
людини до пошуку кращого життя чи легкого
заробітку.
n
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Прикордонник
України

К А Л Е Й Д О С К О П

поетичним рядком

нашого цвіту...

Піднімуться
хлопці пліч-о-пліч
з окопу…
Тривожно на серці, мій друже, мій брате, –
В небесному штабі віддали наказ.
І знають обпалені смертю солдати,
Що доля покличе до бою ще раз.
Тривожно і легко, мій друже, мій брате, –
На карті дорожче, ніж наше життя.
Тому що сьогодні – не час відступати!
І серце радіє неначе дитя.
Піднімуться хлопці пліч-о-пліч з окопу
І лава залізна не знатиме втрат.
Спокійно дрімає старенька Європа,
Та зовсім не спить український солдат.

На лід – у вишиванці
Бурхливі
оплески від
глядачів отримали
гравці канадської
хокейної команди
Dauphin Kings під
час презентації
нової ігрової
форми. Справа
в тому, що в її
дизайні активно
використані
елементи
української
вишиванки.
Андрес ВОЗНІКАС

Не спинять шеренгу осколки і кулі –
Історії кроком підемо вперед.
І наволоч люту розсудлива доля
Гранатами нашими з карти зітре.
За мир для синочка, за щастя для доні,
За честь і майбутнє, за землю свою
Герої, які полягли на кордоні,
Піднімуться з нами в одному строю.
Несхибним прицілом небесної кари,
Ясною надією вірних сердець.
Прикриють крильми від шаленого жару,
Штовхнуть в укриття – щоб не зрізав свинець.
Тривожно на серці, мій друже, мій брате.
В небесному штабі віддали наказ.
І знають обпалені смертю солдати,
Що доля покличе до бою ще раз.
Володимир ПАТОЛА
19.01.17

Крім того, перед початком матчу, який пройшов
на домашній арені Dauphin
Kings у містечку Дофін, що
у провінції Манітоба, вихід
гравців на льодову арену
оголошувався українською
мовою. І в цьому немає
нічого незвичного. Справа в
тому, що містечко Дофін, в

якому разом із околицями
проживає понад вісім тисяч
осіб, відоме своєю потужною
українською громадою. Так,
більш ніж 41 відсоток населення міста має українське
походження, а більше чверті
жителів володіє українською

оголошення
Службове посвідчення серії
КС № 004271, видане Адміністрацією ДПС України від 13
грудня 2016 року полковнику
Шийці Богдану Степановичу,
вважати недійсним.

від щирого серця!
Вітаємо з Днем народження заступника
начальника Головного центру кадрового
забезпечення – начальника центру забезпечення проведення спеціальних перевірок ДПСУ полковника ШУЛЬГУ Валерія
Володимировича!
Прийміть найщиріші побажання, щастя,
добра, родинного затишку, здоров’я та благополуччя!
Нехай у всіх справах Вас супроводжує
удача і натхнення!
Рідні, колеги та вірні друзі
Персонал 10-го Окремого прикордонного загону швидкого реагування «ДОЗОР»
вітає з Днем народження начальника прикордонного загону полковника СОБКА
Вадима Григоровича!
З днем народження щиро вітаємо,
Щастя, здоров’я бажаємо!
Будьте дужі і проворні,
По-козацькому моторні,
З хлібом щедрим на столі,
З добрим словом у душі!
Рада та актив Одеської обласної громадської організації «Ветеран кордону»
щиро та сердечно вітають усіх воїнівінтернаціоналістів Південного регіонального управління з нагоди 28-ої річниці
виводу військ з ДРА та дня вшанування
учасників бойових дій на територіях інших
держав, а також полковників у відставці
БЕССАРАБА Леонтія Васильовича
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
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з 85-річним ювілеєм; ШЕВЧУКА Юрія
Володимировича з 70-річним ювілеєм;
підполковника у відставці КОРОЛЬОВА
Олексія Омеляновича з 80-річним
ювілеєм; полковника ШРАМКА Олега
Леонідовича з 50-річним ювілеєм та
іменинників лютого – полковників у відставці: ТІТОВА Анатолія Миколайовича, БІЛОВУСА Алексу Федоровича,
ЖАРОВА
Олександра
Івановича,
ГРЕБЕНЮКА Андрія Петровича; підполковника у відставці КУНИЦЮ Стані
слава Леонідовича; майорів у відставці –
ЗАВЛІЯ Сергія Івановича, ГРАБСКІСА
Антанаса Броняуса; капітанів у відставці
– ЛЕВЧЕНКА Валерія Миколайовича,
КОЖУХАРА Миколу Дмитровича; старших прапорщиків у відставці – МОТЬКА
Леоніда Григорійовича, КОВАЛЬОВА
Петра Васильовича, КОСТЕНКА Володимира Миколайовича, БАТІНА Олександра Васильовича, ГОРДІЄНКА
Володимира Григорійовича, ГАВРИЛЮКА Володимира Олександровича,
САЄНКА Миколу Петровича, СТОРЧАКА Миколу Степановича; старшину
запасу БУНЬКОВУ Марію Юріївну;
членів комітету ветеранів ДПСУ ВАЛЬКА
Миколу Васильовича та вдову ветерана
ГЕРАСІМОВУ Валентину Петрівну!
Бажаємо Вам щастя, міцного здоров’я,
родинного благополуччя, щоб у ваших домівках завжди панували мир злагода, у серцях
доброта, а у справах – мудрість і виваженість!

мовою і користується нею у
повсякденному спілкуванні.
Що ж стосується хокейного поєдинку, який, до речі,
мав назву «Українська ніч»,
то він завершився перемогою Dauphin Kings з рахунком 3:2.
n

цікаво знати

10 фактів про Україну
ГІМН УКРАЇНИ СКЛАДАЄТЬСЯ
ВСЬОГО З ШЕСТИ РЯДКІВ
Український гімн складається всього
із шести рядків, а не чотирьох куплетів і
двох приспівів. Другий, третій та четвертий
куплети гімну, написаного поетом Павлом
Чубинським і композитором Михайлом Вербицьким, не були затверджені 2003 року.
НАЙДОВШИЙ ТРОЛЕЙБУСНИЙ
МАРШРУТ
Найдовший у світі маршрут тролейбуса
становить 95 кілометрів і з’єднує Ялту з Сімферополем.
ОДИН ІЗ НАЙБІЛЬШ
ВІДВІДУВАНИХ MCDONALD’S
У СВІТІ
9 ресторанів McDonald’s в Україні увійшли в топ-100 найбільш відвіду
ваних закладів американської мережі. А
McDonald’s, який знаходиться біля київського залізничного вокзалу, останні шість
років входив у трійку найбільш відвідуваних
закладів мережі фаст-фуду в світі.
НАЙКОРОТША
ЦЕНТРАЛЬНА ВУЛИЦЯ
Хрещатик є найкоротшою центральною
вулицею столиці в Європі. Починається він від
Європейської площі, проходить через Майдан
Незалежності і закінчується Бессарабською
площею. Його довжина – 1225 метрів.
НАЙГЛИБША СТАНЦІЯ МЕТРО
В СВІТІ
Станція метро Арсенальна у Києві є найглибшою в світі – 105,5 метра. Її побудували
в числі перших п’яти станцій в столиці України.
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ПІСНЯ, ЯКА ОБІГНАЛА
ЗА ПОПУЛЯРНІСТЮ «YESTERDAY»
Одну з найвідоміших пісень у світі –
Summertime – Джордж Гершвін написав під
враженням від колискової «Ой ходить сон
коло вікон» у виконанні Українського Національного хору, яку він почув у Нью-Йорку. За
кількістю різних виконань арія випереджає
знамениту пісню Yesterday «біттлів». Станом на травень 2014 року відомо приблизно
67 146 публічних виконань арії Summertime.
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ РАКЕТОНОСІЇ
На дніпропетровському заводі «Південмаш» виробляють екологічно найчистіші
ракетоносії у світі – Зеніт 3SL.
УКРАЇНСЬКА «САХАРА»
Олешківські піски часто називають «українською Сахарою». Площа пісків, які розкинулися на території кількох районів Херсонської
області, становить понад 160 тисяч гектарів,
що робить їх найбільшою пустелею Європи.
НАЙБІЛЬШИЙ НАМАЛЬОВАНИЙ
ПРАПОР УКРАЇНИ
Набережну на Оболоні в Києві тепер
прикрашає гігантський стометровий прапор. На початку червня 2014 року його намалювали місцеві жителі. Загальна площа прапора становить 1700 квадратних метрів.
ВСЕСВІТНЬО ВІДОМА
РІЗДВЯНА ПІСНЯ
«Щедрик» – різдвяна українська
народна пісня, яка отримала всесвітню
популярність у музичній обробці Миколи
Леонтовича, який написав її 1916 року.
Англійською мовою відома під назвою
«Carol of the Bells».
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Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
власних назв та інших відомостей несуть автори
публікацій, а рекламної інформації – рекламодавець. Редакція не листується з читачами. Редакція
може не поділяти точку зору автора. Рукописи не
повертаються і не рецензуються. Редакція залишає
за собою право редагувати матеріали. При використанні наших публікацій посилання на газету
обов’язкове.
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