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Міжнародний день рідної мови

«Україна є щитом і мечем
Європи»

Прикордонник

Рідне слово – моя сердечна мова
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Днями у Німеччині завершила роботу
Мюнхенська конференція з безпеки, серед
учасників якої був і Президент
України Петро Порошенко.
Пропонуємо читачам найбільш
важливі тези з його виступу.
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21 лютого світова спільнота відзначає
Міжнародний день рідної мови. В
Україні це відносно молоде свято
також почало свою історію, хоча
сама проблема розвитку української
мови на наших землях нараховує
багато століть.
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Наголоси та пріоритети
бюджету – 2018
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,485 ìëí îñ³á
òà 342 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 264 îñîáè,
çîêðåìà, 1 íåçàêîííèé ì³ãðàíò

Вèëó÷åíî 9 îäèíèöü çáðî¿,
2 áîºïðèïàñè
òà 336 ã íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, ìàéæå íà 1,437 ìëí ãðèâåíü
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коротко
про головне

На засадах
соціальної
справедливості

Президент Петро Порошенко
підписав закон, який надає право
членам сімей загиблих внаслідок
поранення, каліцтва, контузії чи
інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції
Гідності, право на дострокове
пенсійне забезпечення за віком.
Ухвалення і підписання цього
законодавчого акта Глава Держави
назвав «свідченням і доказом того
пріоритету, який має в українській владі вшанування пам’яті
учасників Революції Гідності».
Насамперед зазначений документ
сприятиме дотриманню соціальної
справедливості та забезпеченню
рівних підходів у пенсійному
забезпеченні членів сімей загиблих
під час проведення антитерористичної операції та під час участі у
Революції Гідності. Відтепер цим
категоріям пенсіонерів надаються
рівні права щодо дострокового
пенсійного забезпечення за віком
відповідно до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування». Таке право
мають дружини та чоловіки, якщо
вони не взяли повторний шлюб,
діти, які стали інвалідами до
досягнення повноліття, і батьки.
Чоловіки зможуть вийти на пенсію
в 55 років при страховому стажі
25 років, жінки – у 50 років у разі
страхового стажу в 20 років.
Сергій ПОЛІЩУК

Уряд збільшив
пенсії
військовим

Уряд ухвалив постанову «Про
перерахунок пенсій особам, які
звільнені з військової служби та
деяким іншим категоріям осіб».
Рішення про підвищення пенсій
військовослужбовцям з 1 січня 2018
року розроблено Міністерством
соціальної політики на виконання
доручення Прем’єр-міністра
України Володимира Гройсмана.
У цьому документі враховано
результатами спільних нарад з
керівництвом силових відомств і
пропозицій, висловлених під час
таких заходів.
‒ Вирішення проблеми пенсійного забезпечення військовослужбовців і представників інших
силових органів можливе лише
з прийняттям нового закону, але
люди не повинні бути заручниками
наших внутрішніх узгоджувальних
процедур, ‒ заявив міністр соціальної політики Андрій Рева
Саме тому в постанові передбачено, з урахуванням фінансових
можливостей держави, поетапне
підвищення пенсій представникам силових органів вже з 1 січня
2018 року. На першому етапі таке
збільшення становитиме в середньому не менше 1500 гривень. По
закінченні першого етапу ця цифра
може подвоїтись, тобто з 1 січня
2020 року пенсійне забезпечення
силовиків зросте майже вдвічі.
Василь ДРОЗДОВ
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Петро Порошенко:
«Україна є щитом і мечем Європи»
Днями у Німеччині завершила
роботу Мюнхенська конференція
з безпеки. У роботі цьогорічного
форуму взяли участь світові
політики: генсек ООН Антоніу
Гутерріш, голова Єврокомісії
Жан-Клод Юнкер, Верховний
представник ЄС із закордонних
справ і політики безпеки
Федеріка Могеріні, генсек НАТО
Йенс Столтенберг та інші.
Серед учасників конференції
був і Президент України Петро
Порошенко. Пропонуємо
читачам найбільш важливі тези
з його виступу.

Підготував Андрій КУЧЕРОВ
НА ПОРОЗІ СВІТОВОЇ
ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ
‒ Сьогодні нам не залишається нічого іншого
як визнати, що гібридна війна, яку веде Росія,
поступово перетворюється у повномасштабну
Світову гібридну війну – почав свій виступ Президент України. ‒ Давайте визнаємо, що ми не
сприйняли серйозно, коли 2007 року в Мюнхені
російський президент оголосив свою війну цивілізованому світу.
За словами Петра Порошенка, російська
агресія проти України 2014 року стала найбільш
серйозним і цинічним нападом на демократичні
цінності та міжнародний порядок, заснований на
повоєнних правилах. Коли цей план почав реалізовуватися, було задіяно багато агентів у вигляді
маргінальних ультраправих та ультралівих партій, які Росія плекала роками по всьому світу.
Крім того, активізувалися армії тролів і пропагандистів, що проникали у домівки, не визнаючи жодних кордонів, моральних принципів та
правил. За таким же принципом створювалися і
фейкові новини. Вони спотворювали реальність
та вводили в оману суспільство.
Несуть небезпеку і міграційні потоки,
передусім, до країн Європейського Союзу, які
мають на меті дестабілізувати та підірвати його
із середини. Стикнулося суспільство і з кібер

атаками, спрямованими не лише на виборчі
кампанії, а й на критичну інфраструктуру. Що
це таке, наочно відчула на собі Україна, переживши відому кібератаку «NotPetya». У підсумку Петро Порошенко зазначив, що ця вся
гібридна діяльність супроводжується повномасштабною мілітаризацією російського
режиму та його доведеною готовністю використати всі наявні військові інструменти, включно
з ядерною зброєю.
«РУССКИЙ МИР»
ТА ЙОГО НАСЛІДКИ
‒ Протистояння російській агресії є екзистенційним викликом, який впливатиме на наше
майбутнє, – продовжив Президент України. ‒
Щоб зрозуміти, що таке «русский мир», необхідно порівняти рівень життя в колишньому
Кенігсбергу з життям у Мюнхені, або територію
Карелії, яку Росія анексувала 80 років тому, з
Фінською Карелією чи Курильські острови, які
Москва захопила після Другої світової війни.
Дійсно, різниця між «русским миром» та
вільним світом приголомшує. Адже він перетворює усе, до чого торкається, у руїни та занепад. Абхазія, Південна Осетія, Придністров’я,
окуповані Донбас і Крим... Однак помилково
наполягати, що тільки Україна є ціллю Росії. Не
секрет, що мета Кремля – задоволення власних
амбіцій та помста за «найбільшу катастрофу
ХХ століття», як Путін охарактеризував розпад
Радянського Союзу.
‒ Я не той, хто вірить запереченням Москви,
що, як вони стверджують, «їх там немає». Я
той, хто попереджає вас про відсутність меж у
Кремлі щодо його прихованого порядку денного,
– зазначив Петро Порошенко. ‒ Тому я закликаю
вас: у наших інтересах – протистояти спробам
Росії зламати нашу єдність і зруйнувати наші
демократії. Універсальні цінності повинні поважати усі.
ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ
НЕ ПРОДАЮТЬСЯ
За твердженням Президента України, існує
гіркий досвід, коли заради власної користі жертвували демократичними цінностями. Проте
результат за своїми наслідками був жахливим
для всіх. Тому необхідно не визнавати російські
президентські вибори в окупованому Криму,
унеможливити відновлення повноважень Росії в

Парламентській Асамблеї Ради Європи та перестати закривати очі на візити до Москви у пошуках економічної вигоди!
‒ Цей прапор Європейського Союзу я привіз із собою до Мюнхена з Авдіївки, що поблизу
Донецька, де рік тому російська агресія спровокувала гуманітарну катастрофу, – показав присутнім Президент відомий усім стяг. ‒ Солдати
вивісили цей прапор як символ кордону Європейського Союзу, оскільки це кордон сходу моєї
країни ‒ східний кордон ЄС.
Крім того, Петро Порошенко зазначив, що
у рамках Ради Безпеки ООН необхідно домовитися про наділення миротворців ООН на окупованому Донбасі повноцінним функціональним
мандатом на основі усталених принципів ООН.
РОСІЮ НЕОБХІДНО
ПЕРЕВЕРШИТИ
Чи можна виграти боротьбу проти Росії ‒ ядерної держави та постійного члена Ради Безпеки
ООН? Необхідно не перемагати Росію, а перевершити її. Що це означає? По-перше, бути й надалі
непоступливими щодо своїх цінностей. Єдиний
сигнал для Москви: ціна буде постійно зростати,
поки російські війська не покинуть Донбас і Крим.
По-друге, геть ілюзії. Умиротворення агресора
породжує подальшу агресію. Як би це дивно не звучало для когось, але сьогодні Україна ‒ це головне
поле битви за європейський порядок та архітектуру
безпеки. Власне, Україна є щитом і мечем Європи.
По-третє, захищаємо правду. Необхідно
обмежити російську пропаганду та фейкові
новини шляхом удосконалення національного
законодавства та тіснішої координації між нами.
По-четверте, стійкість України потребує посилення. Через внутрішні реформи та
зовнішню підтримку.
По-п’яте, наша держава має підвищувати
обороноздатність. Сьогодні у сектор безпеки та
оборони направляється 6% ВВП. Україна не претендує на території нашого сусіда, однак захищатиме власну землю.
– Тримайте відчиненими двері для України,
будь-то в ЄС чи НАТО. Зрештою, найбільші здобутки у сфері безпеки йдуть від розширення та
трансформації, а не від відступу або збереження
статус-кво, – зазначив Президент. ‒ Це дасть
шанс зупинити Світову гібридну війну та позбавити Росію інструментів, які вона використовує
для дестабілізації наших рідних країн.     
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співпраця

Визволення
полонянок

У Києві відбулася зустріч
першого заступника Голови
Держприкордонслужби генераллейтенанта Василя Серватюка
із Представником Управління
Верховного комісара ООН у
справах біженців в Україні
(УВКБ ООН) паном Пабло
Матеу. Метою засідання було
обговорення стану взаємодії та
визначення напрямів подальшої
співпраці у сфері забезпечення
основоположних прав і свобод
людини.
Людмила ТКАЧЕНКО
на тимчасово окупованій території АР Крим та
на потребі поліпшення інформування шукачів
захисту в автомобільних і залізничних пунктах
пропуску через державний кордон. Крім того,
зауважив, що потрібно звернути увагу на запровадження прямої взаємодії з прикордонниками
без залучення партнерських організацій. Адже
це підвищить ефективність спільної роботи.
Натомість Пабло Матеу відзначив помітний
прогрес у взаємовідносинах з прикордонним

відомством, а також, він запропонував започаткувати роботу щодо системної співпраці державних органів з УВКБ ООН як з основним носієм
міжнародного мандату у сфері захисту прав
шукачів захисту, а також провести консультації
експертів для організації візитів з моніторингу
місць тимчасового тримання затриманих осіб
ДПСУ та удосконалити нормативно-правову
базу щодо доступу мігрантів до процедури
захисту.
n
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Європейські стандарти аналітиків
Важливим кроком вперед у розвитку системи аналізу ризиків
прикордонної інституції стало розроблення оновленої Інструкції з
проведення аналізу ризиків у Державній прикордонній службі України.
Цей важливий документ був затверджений Кабінетом Міністрів
України та уже набрав чинності.
Сергій МУШИНСЬКИЙ
Інструкція визначає ключові механізми аналізу інформації у сфері безпеки держрубежу, які
ґрунтуються на засадах оновленої спільної інтегрованої моделі аналізу ризиків країн ЄС і націо
нального досвіду.
Документ є результатом поєднання найкращих міжнародних практик аналізу ризиків,
а також реалізації заходів Концепції інтегрованого управління кордонами, схваленої Урядом

у 2015 – 2016 роках. Інструкція розроблялася
в умовах всеохоплюючого обговорення з експертами Місії Європейського Союзу з надання
допомоги у питаннях кордону Україні і Республіці Молдова (EUBAM), Консультативною
місією ЄС з допомоги в реформуванні цивільного сектору безпеки (EUAM) і фахівцями
з аналізу ризиків прикордонного відомства
Литовської Республіки.
Зазначимо, що аналіз ризиків з 2016 року
є окремим компонентом загальноєвропейської
інтегрованої системи управління зовнішніми
кордонами Європейського Союзу.
n

реквієм

Подвиг житиме у віках
У Національної академії
Держприкордонслужби
ім. Б. Хмельницького відбулися
пам’ятні заходи із вшанування
Героя України капітана
В’ячеслава Семенова. Три
роки тому він героїчно загинув
у районі населеного пункту
Дебальцеве, захищаючи
територіальну цілісність нашої
держави.

Володимир ЗАХАРЧУК
Пам’ятна церемонія розпочалася зі спільного виконання Державного Гімну, підняття
Державного Прапора України та Прапора Держ
прикордонслужби. Це право було надано відмінникам навчання та військової дисципліни –
слухачу 122-ї навчальної групи підполковнику
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гарячі будні

На захисті прав і свобод

Василь Серватюк відзначив значний поступ
у взаємодії УВКБ ООН з прикордонним відомством, особливо у сфері забезпечення іноземцям
права на захист, а також подякував за всебічну
підтримку громадян України, які опинилися у
складних життєвих обставинах на сході нашої
держави. Також він наголосив на необхідності
спрямування певних зусиль УВКБ ООН на
правову допомогу громадянам, які мешкають

Прикордонник
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Петру Жовничу, курсантам 233-ї навчальної
групи Євгену Хотиню, 332-ї навчальної групи
Катерині Соболевій, 432-ї навчальної групи
Петру Харику та 511-ї навчальної групи Олександру Ванжулі.
‒ Стійкість капітана В’ячеслава Семенова
та його підрозділу викликає глибоку повагу.

Дії офіцера є яскравим прикладом особистого
героїзму та військової майстерності захисників
кордону. Пам’ять про нього буде вічною. Цього
дня ми схиляємо голови перед прикордонниками, котрі віддали своє життя, захищаючи
рідну землю, перед тими, хто не дожив до сьогоднішнього дня, хто загинув під час виконання
службових обов’язків. Вічна пам’ять і Слава
героям, – підкреслив ректор Національної академії генерал-майор Олег Шинкарук, відкриваючи
мітинг-реквієм.
Потому всі присутні вшанували хвилиною
мовчання пам’ять героїв-прикордонників, які
полягли у боротьбі за свободу та незалежність
нашої держави. На завершення церемонії охоронці рубежів пройшли урочистим маршем.
Нагадаємо: за мужність і самовідданість,
виявлені під час виконання завдань з охорони
та оборони державного кордону, капітану Семенову В’ячеславу Анатолійовичу посмертно
присвоєно високе звання «Героя України», а 23
серпня 2017 року згідно з Указом Президента
України Могилів-Подільському прикордонному
загону присвоєно його ім’я.
n

Оперативники Західного регіо
нального управління спільно з
колегами із ГУНП Тернопільської
області викрили міжнародний
канал торгівлі людьми. В аеропорту
«Київ» правоохоронці завадили
переправленню двох молодих
дівчат до Об’єднаних Арабських
Еміратів. У тенети сутенерів
потрапили жительки Тернополя та
Львова. Одночасно співробітники
Держприкордонслужби та Нацполіції затримали у Тернополі двох
організаторів злочинного промислу.
Ними виявилися 21-річна студентка
одного з вишів Тернополя та її
спільник-одноліток. Зловмисники
шляхом обману і використовуючи
скрутне матеріальне становище
жертв, вербували дівчат для
надання ескорт-послуг в Туреччині
та Об’єднаних Арабських Еміратах.
Також торговці живим товаром
забезпечували майбутніх полонянок
необхідними документами та квитками для перельоту. За свої послуги
вони отримували від іноземців
тисячу доларів за кожну українську
красуню. Організаторам злочинного бізнесу загрожує покарання у
вигляді позбавлення волі на строк
від 3 до 8 років.
Роман СТАХІВ

Стамбул
бурштину
не побачить

У пункті пропуску
«Іллічівський-морський торгівельний порт» прикордонники Одеського загону спільно з митниками
виявили під час прикордонномитного контролю вантажівки, яка
прямувала на один із теплоходів до
Туреччини, велику партію бурштину. Перевіряючи авто, правоохоронці виявили десять пакунків
із «сонячним камінням» вагою 20
кілограмів, яке приховав у сумці та
в ящику для зберігання особистих
речей водій каміона, громадянин
Туреччини. Наразі зловмисника
притягнуто до відповідальності за
порушення митного законодавства, а
бурштин вилучено в установленому
порядку.
Костянтин КІЗІМ

Кур’єр
під кайфом

Під час прикордонного контролю
у пункті пропуску «Устилуг» охоронці рубежів Львівського загону
звернули увагу на автомобіль «Фольксваген», яким керував наш співвітчизник. Особливо здивувала правоохоронців неадекватна поведінка
пасажира авто, тож вони вирішили
детальніше оглянути транспортний
засіб та здійснити особистий огляд
пасажира. Як наслідок у його рюкзаку було знайдено велику кількість
блістерів з таблетками Acatar, а під
верхнім одягом – таблетки Cirrus.
Діючою речовиною обох препаратів є
псевдоефедрин, який є прекурсором.
Загальна кількість вилучених пігулок
становить понад 6 тисяч.
Ярослава МЕЛЬНИК
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фінанси
Фінансово-економічні
підрозділи Служби на початку
року працюють у посиленому
режимі. Саме протягом січня –
лютого не тільки підбиваються
підсумки виконання
минулорічного бюджету, але й
здійснюється розподіл ресурсів
за статтями витрат на новий
рік. Зазвичай у пріоритеті –
забезпечення завдань, пов’язаних
зі службовою діяльністю
прикордонного відомства,
розвиток та реформування
відомства, а також інженернотехнічна складова. Водночас
під особливим контролем
перебувають питання
грошового забезпечення
військовослужбовців, заробітна
плата цивільного персоналу,
соціальний захист та інші
матеріальні компенсатори,
які надає держава вартовим
рубежу.
Редакція газети
звернулася до директора
Фінансово-економічного
департаменту – головного
бухгалтера Адміністрації
Держприкордонслужби
полковника Олександра Орла
з проханням прокоментувати
основні положення цьогорічного
головного кошторису Служби
та дати оцінку виконання
бюджету-2017.

Записав
Андрій КУЧЕРОВ
БЮДЖЕТ-2017:
ВИКОРИСТАНА КОЖНА КОПІЙКА
– Бюджет прикордонного відомства торік
у фінансовому плані виконано повністю та за
цільовим призначенням, – розпочинає розмову
полковник Олександр Орел. – Водночас необхідно відмітити, що протягом 2017 року у нього
вносилися певні корективи. Нагадаю, що Держ
прикордонслужбі відповідно до державного
кошторису було затверджено видатки за загальним фондом на суму трохи більше 7 мільярдів
гривень. Цієї суми, на наше переконання, було
недостатньо для забезпечення належного виконання покладених на Службу завдань. Завдяки
копіткій проведеній роботі та за підтримки Президента України, народних депутатів, Уряду та
Міністра внутрішніх справ, видатки загального
бюджету відомства збільшено на 860 мільйонів
гривень.
Що це дало? Передусім Служба виконала
доручення Президента щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у районі
проведення антитерористичної операції. Починаючи з квітня 2017 року, військовослужбовцям на лінії зіткнення щомісяця здійснювалася
виплата винагороди в розмірі до 7,5 тис. грн,
а в інших місцях проведення АТО – до 3,5 тисячі.
Крім того, протягом вересня – грудня здійснено
додаткове щомісячне преміювання: так на лінії
зіткнення прикордонники отримували в розмірі
до 2,5 тис. грн, а в інших місцях району АТО –
до однієї тисячі.
По-друге, підвищено грошове забезпечення
для військовослужбовців, які проходять службу
в основних підрозділах 10 мобільного прикордонного загону «ДОЗОР». Так, на сьогодні
інструктор прикордонної служби – майстер –

Наголоси та пріоритети
бюджету – 2018

отримує 16,2 тис. грн; начальник відділення
прикордонної служби – 23,2 тис. грн, а начальник відділу – 24,7 тис. гривень. Таким чином,
рівень грошового забезпечення «ДОЗОРу» було
виведено на один щабель із спецпризначенцями
поліцейського «Корду».
Додаткове фінансування також дало можливість у повному обсязі виконати передбачені
вітчизняним законодавством заходи із соціального забезпечення наших військовослужбовців.
Так, відомчою комісією було прийнято 149 рішень
щодо призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі, інвалідності та втрати працездатності на загальну суму 28,7 млн гривень.
Із загальної чисельності цих ухвал 25 – щодо
військовослужбовців, які виконували завдання в
районі АТО. Їм виплачено 4,2 млн гривень.
Окремо хочу відмітити розроблений
Фінансово-економічним департаментом проект
документа, на основі якого було прийнято урядову постанову від 26 квітня 2017 року № 288
«Про внесення змін до постанови Кабміну від
26 червня 2013 року № 450», яка стосується розміру і порядку виплати грошової компенсації
військовослужбовцям за піднайом ними жилих
приміщень.
Крім того, 8 лютого Верховна Рада України
схвалила зміни до законодавства, згідно з якими
право на компенсацію за піднайом житла набудуть і військовослужбовці за контрактом. Після
підписання Закону Президентом та визначення
розмірів для виплати Урядом, вони теж будуть
її отримувати. Завдяки законодавчим змінам,
матимемо змогу виплачувати незабезпеченим
житлом прикордонникам грошову компенсацію.
Це усунуло диспропорцію у соціальному забезпеченні військовослужбовців різних відомств і
категорій, яка існувала протягом трьох років.
Також бюджет минулого року дозволив
спрямувати 200 млн гривень на будівництво
житла, отримавши при цьому 264 квартири для
військовослужбовців. Крім того, за рахунок

інвестиційних проектів за спеціальним фондом
державного бюджету отримано додатково 77
квартир.
Слід зазначити, що за кошти відомчого
бюджету обладнано пункти пропуску та КПВВ
засобами фіксації біометричних даних і запроваджено біометричний контроль на кордоні з
Росією, планово продовжився процес інженернотехнічного облаштування кордону. Також Службою виконано всі зобов’язання, які належать до
Державного оборонного замовлення.
Крім загального фонду державного бюджету,
відомство активно працювало над залученням
коштів і матеріальних цінностей в рамках міжнародної допомоги та власних надходжень. У
результаті 881 млн гривень отримано Службою
у вигляді міжнародної технічної та благодійної
допомоги, інших надходжень від державних
органів. Як власні надходження, в тому числі від
господарської діяльності, органами відомства
отримано 91,4 млн гривень. Від місцевих органів самоврядування отримано субвенцій на суму
понад 10 млн гривень.
ЦЬОГОРІЧНІ ВИДАТКИ ЗРОСТУТЬ
– Що стосується цьогорічного бюджету,
то його обсяг за загальним фондом становить
9 млрд 010,6 млн грн, що на чверть більше
порівняно з минулорічним головним фінансовим документом.
Передусім цей ресурс буде спрямовано на
збільшення грошового забезпечення військово
службовців, насамперед тих, хто безпосередньо
здійснює охорону державного кордону за його
новою моделлю. Так, начальники відділів прикордонної служби та їхні заступники, особи офіцерського складу відділень отримуватимуть на
1,5 – 1,8 тис. гривень більше, ніж зараз; інспектори прикордонної служби та прикордонного
контролю, дільничні інспектори (військово
службовці за контрактом) одержуватимуть
додатково в середньому 1,4 – 1,7 тис. гривень.

Підвищення грошового забезпечення торкнеться і тих, хто перебуває у зоні проведення АТО.
Відповідно до наказу Міністра внутрішніх справ з
1 січня 2018 року розмір винагороди для прикордонників встановлюється на рівні, який отримують
військовослужбовці Збройних Сил та Національної
гвардії. Так, на лінії зіткнення – 10 тис. грн, в інших
місцях району проведення АТО – 4,5 тис. гривень.
Збільшення грошового забезпечення чекатиме і
тих, хто несе службу в регіональних підрозділах
спеціальних дій після їх реформування.
Не менше уваги приділятиметься і заробітній
платі цивільним працівникам. Цього року вона,
з урахуванням розмірів, визначених законодавством, відомчими наказами та колективними
договорами, укладеними в органах Держприкордонслужби, підвищена у середньому на 500–600
гривень. Фінансово-економічним департаментом взято на особливий контроль забезпечення
виплати заробітної плати працівникам не менше
встановленого законодавством розміру мінімальної заробітної плати у розмірі 3723 гривень.
Крім того, працівникам, які беруть участь
у забезпеченні проведення антитерористичної
операції безпосередньо в районах її проведення,
буде здійснюватися виплата заробітної плати,
підвищеної на 50 відсотків. Право на таке підвищення мають ті, хто на підставі окремих рішень
(наказів, клопотань, інших підтверджуючих
документів) Антитерористичного центру при
Службі безпеки України беруть участь у забезпеченні проведення АТО безпосередньо в районах її проведення.
Також хочу підкреслити, що для здійснення
виплати заробітної плати у визначені терміни
та недопущення заборгованості з виплати заробітної плати нашим працівникам Державна
прикордонна служба коштами забезпечена у
повному обсязі.
Аналізуючи видатки цьогорічного бюджету,
необхідно відмітити, що продовжиться планомірний
процес
інженерно-технічного

№ 8, 23 лютого 2018 року

облаштування кордону. На зазначені цілі за
загальним фондом державного бюджету виділяється 200 млн гривень. На додаток до цієї суми
ще 300 млн грн будуть спрямовані за рахунок
коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.
Значна увага приділятиметься фінансуванню
відомчої системи охорони здоров’я. Цьогоріч, відповідно до бюджету, загальна сума на зазначені
цілі становитиме 42,2 млн гривень. У тому числі,
порівнянно з 2017 роком, на 3 млн грн збільшено
видатки для забезпечення Служби медикаментами.
Окремі кошти закладені й на реконструкцію відомчих санаторіїв та військовомедичних клінічних центрів. Так для санаторію
«Прикордонник-Немирів», який нещодавно
прийнято у сферу управління Держприкордонслужби, заплановано виділити 10 млн гривень. А загалом видатки на ці потреби у рамках
відомства становлять 13,8 млн гривень.
СОЦЗАХИСТ У ПРІОРИТЕТІ
– Не зменшуватиметься фінансова увага
й до питань соціального захисту військово
службовців. Не сповільнюватимуться темпи
будівництва житла для прикордонників. Цей
напрямок фінансуватиметься на рівні минулого
року – 200 млн гривень. Запроваджується практика виплати грошової компенсації за піднайом
житла. На ці заходи сплановано 72 млн гривень.
Крім того, закладено кошти і на оренду та піднайом житла для військовослужбовців та членів
їхніх сімей на договірних умовах. Мова йде про
договори суборенди, коли частина перераховує власникам житла кошти за піднайом житла
нашими військовослужбовцями.
СПРАВЕДЛИВІ ЗАРПЛАТИ ТА ПЕНСІЇ
– Передбачаю, що наших військовослужбовців, а також військових пенсіонерів турбує
ситуація щодо урядової постанови від 30.08.2017
№ 704. Вона стосується нового порядку розрахунку грошового забезпечення військовослужбовців, а також цей документ повинен дати правову основу для перерахунку військових пенсій.
Тут ми разом з іншими силовими структурами,
відстоюємо позицію щодо гідних умов пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців та перерахунку пенсій. Сподіваюся, що ця
ситуація завершиться справедливим рішенням
стосовно тих, хто носив погони, чесно та гідно
служив державі.

А К Т У А Л Ь Н О

СИСТЕМА «PROZORRO»:
ЕКОНОМІЯ У РАЗИ
– Окремо хочу зупинитися на темі контролю
за додержанням вимог законодавства у сфері
публічних закупівель. Минулого року проведено 5379 закупівель, що у п’ять разів більше,
ніж позаминулого року. З цієї кількості лише 97
процедур відмінено з різних причин, що на 11
відсотків менше, ніж 2016 року. Застосування
системи ProZorro 2017 року дозволило зекономити більш як 129 млн грн державних коштів
або майже у п’ять разів більше, ніж позаминулого року (26,6 млн грн).
АКЦЕНТИ КОШТОРИСУ
Якщо говорити про завдання, що ставляться
перед сферою фінансово-економічної діяльності нашого відомства, то вони відображені та
затверджені наказом Голови Держприкордонслужби від 23.01.2018 № 4 «Про заходи з виконання бюджету на 2018 рік». У цьому документі
відображено конкретні завдання і заходи з виконання цьогорічного бюджету, показники економічної роботи, проведено розподіл асигнувань
за напрямами витрачання та ліміти використання матеріальних ресурсів. Водночас основні
зусилля в сфері фінансів буде зосереджено на
своєчасній виплаті грошового забезпечення та
заробітної плати, соціальних виплатах, виплаті
винагороди АТО в підвищених розмірах, супроводженні у вищих органах влади питань щодо
реформування та підвищення рівня грошового
й пенсійного забезпечення військовослужбовців відповідно до умов проходження військової
служби, планове фінансування реформування
моделі охорони державного кордону, комплектування прикордонних підрозділів, організаційних змін оперативних, спеціальних та бойових
підрозділів, функціонування новостворених
Донецько-Луганського регіонального управління та Лисичанського прикордонного загону.
Щодо наших майбутніх планів, то сьогодні
Фінансово-економічний департамент працює
над питанням щодо виділення Службі додаткового фінансового ресурсу на 2018-й рік обсягом
1,2 млрд гривень, що пришвидшило б та дало
змогу своєчасно провести заходи з реформування системи охорони кордону.
Також фінансовими органами Служби приділятиметься постійна увага недопущенню
кредиторської заборгованості та простроченої
дебіторської заборгованості за усіма видами
видатків.
n

Прикордонник
України
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Кордон чекає на тебе!
У Державній прикордонній службі України стартував черговий етап
набору молодих, амбітних та вмотивованих людей, які бажають стати
новим обличчям держави на кордоні.
Якщо ти: громадянин України віком від 18
до 45 років; маєш повну загальну середню освіту
і базові знання з іноземної (англійської, німецької
або французької) мови; придатний до військової
служби за станом здоров’я; маєш достатній рівень
інтелектуальних здібностей; не маєш судимості
– запрошуємо приєднатися до нашої команди
професіоналів!
Ми пропонуємо:
– стабільну та престижну роботу;
– гідний рівень грошового забезпечення від
9 тисяч гривень;
– гарантований соціальний захист та забезпечення;
– якісне медичне обслуговування;
– професійну підготовку за міжнародними
стандартами;
– перспективу кар’єрного зростання.
Відбір проводиться серед:
– військовослужбовців Державної прикордонної служби України – на посади сержантського та
офіцерського складу;
– громадян України, які мають вищу,
професійно-технічну або повну загальну середню
освіту, військовозобов’язаних та жінок з відповідною освітою – на посади сержантського складу.
Поточний набір
Прикордонні підрозділи «Рава-Руська»,
«Львів-авіа» та Окремого контрольно-пропускного
пункту «Київ» – зареєструватися та заповнити
анкету можна з 01.02.18 по 30.04.18.
На черзі прикордонні підрозділи «Римачі»
(Волинська область), «Пархоменково» та «Шегині»
(Львівська область), «Одеса-авіа», «Харків-авіа»,
«Дніпро-авіа» та інші.
Процедура відбору розпочинається з подачі на
сайті dpsu.gov.ua електронної анкети кандидатом,
яка приймається та обробляється автоматизованою
електронною системою проекту без втручання
посадових осіб Держприкордонслужби України.
Згода на добровільне проходження перевірки
на поліграфі є обов’язковою умовою допуску кандидата до участі в конкурсі.
Кандидати, які подали анкету та відповідають
вимогам Держприкордонслужби, будуть запрошені пройти такі етапи відбору:
– тестування на загальні здібності;
– тестування з іноземної мови;
– психологічне тестування;
– медична комісія *;
– перевірка рівня фізичної підготовки **;
– кваліфікаційна співбесіда
Необхідні документи
Для цивільних осіб:
– письмова заява (роздрукована електронна
анкета) про участь у конкурсі;
– копія паспорта громадянина України;
– копія документів про освіту;
– автобіографія та фотографії розміром
3,5х4,5 см у кількості 2 шт.;

– копія трудової книжки (за наявності);
– медичні сертифікати;
– довідка з органів МВС.
Для військовослужбовців Держприкордонслужби:
– письмова заява (роздрукована електронна
анкета) про участь у конкурсі;
– копії документів про освіту;
– біографічна довідка;
– 2 фотографії розміром 3,5х4,5 см;
– копія військового квитка (службового посвід
чення).
Медичні заклади для проходження комісії
Головний військово-медичний клінічний
центр Держприкордонслужби України
м. Київ, вул. Ягідна, 58;
тел.: (044) 527-77-88, (044) 527-77-01;
Військово-медичний
клінічний
центр
Держприкордонслужби України
м. Львів, вул. Личаківська, 107;
тел.: (032) 275-61-31, (032) 239-00-29;
Військово-медичний клінічний центр Держ
прикордонслужби України
м. Одеса, вул. Черняховського, 6;
тел.: (048) 759-10-03, (048) 748-12-20;
Медико-санітарна частина Національної академії Держприкордонслужби України
м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46,
тел.: (0382) 79-43-22.
* Документи, необхідні для проходження
медичної комісії:
– паспорт;
– направлення на медичний огляд;
– посвідчення про приписку до призовної дільниці або військовий квиток, або службове посвідчення;
– медична карта амбулаторного хворого
(форма 025/о);
– медичні довідки, в тому числі психіатра
(форма № 122-2/о) та сертифікат нарколога;
– результати досліджень.
** Рівень фізичної підготовки визначається
за результатами виконання контрольних вправ.
Чоловіки:
– підтягування на перекладині;
– біг на 100 м (або човниковий біг 10х10 метрів
за умови, що перевірка проходить при температурі повітря від -10 до -1ОС);
– біг на 1000 метрів.
Жінки:
– комплексна силова вправа;
– біг на 100 м (або човниковий біг 10х10 метрів
за умови, що перевірка проходить при температурі повітря від -10 до -1ОС);
– біг на 1000 метрів.
Іншу інформацію з питань проведення відбору можна отримати в робочі дні з 9.00 до 18.00
в call-центрах за телефонами
– у Києві (044) 239-85-35;
– у Львові (032) 258-50-38.
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Весняна усмішка Світлани
«Я присягнула на вірність
народові України тому,
що на власні очі бачила, як
ворог прийшов на схід нашої
держави. Це було дуже
страшно і я зрозуміла, що зі
своєю професією потрібна
нашим хлопцям. Тепер я поруч
із ними» – розповідає сержант
Світлана Серокурова.
Валерія КАРПИЛЕНКО

«Липа» не пройде
Впродовж тижня на базі
відділів прикордонної служби
«Рава-Руська», «Краковець» та
«Шегині» проходив спеціальний
тренінг для прикордонників у
сфері перевірки документів.
Іван ГАЛКІН
До занять, які проводились в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги
Європейського Союзу TWINNING «Підтримка
Державної прикордонної служби України у
подальшому запровадженні принципів інтегрованого управління кордонами», залучалися
спеціалісти прикордонного контролю відділів «Рава-Руська», «Краковець», «Шегині»,
«Смільниця» та «Мостиська – залізнична станція». Під час тренінгів інспектори мали можливість взяти на озброєння досвід своїх колег із
Литви, Польщі та Німеччини, а ті, у свою чергу,
змогли оцінити рівень підготовленості українських правоохоронців. Експерти Євросоюзу
ознайомили вартових українського рубежу із
зразками паспортних документів країн ЄС, способами їх виготовлення та технічного захисту, а
також з основними видами підробок паспортів
та візових етикеток.
Крім того, прикордонники змогли і попрактикуватися у дослідженні паспортів та виявленні серед них фальшивок. За результатом експертного дослідження отриманого документа
кожен учасник тренінгу звітував перед групою
про виявлені підробки, а обговорення результатів роботи фахівців виносилося на загал. На
завершення навчань учасники отримали відповідні сертифікати, а найбільш активні – і заохочувальні сувеніри.
Підбиваючи підсумки тренінгу, експерт
прикордонного контролю з Литовської Республіки Павелас Стаскевічіус відмітив високий
рівень підготовки українських спеціалістів та
зазначив, що членам делегації заняття також
дали можливість обмінятися цінним досвідом з
колегами.
n

Спостерігаючи, як ця тендітна пані під час
медогляду впевнено почувається у спілкуванні
з вояками – людьми мужніми, але не завжди
охочими до багатослів’я, – важко визначити,
якою була вона до цього. Не всі побратими
сержанта Світлани Серокурової знають, що
їхній фельдшер ще в дитячі роки мріяла про
велику сцену. І для цього були усі підстави –
дівчинка чудово грала на фортепіано й акордеоні, любила співати, брала участь у мистецьких
конкурсах і не раз посідала призові місця.
Проте життєва доля внесла свої корективи.
Замість «спілкування» з музичними інструментами дівчині довелося опановувати перші
ази лікарської професії у Бердянському медичному коледжі. Після його закінчення деякий
час вона працювала у хірургічному відділенні
лікарні міста Мангуш. Мені подобалося те,
чим я займалася. Набуваючи досвіду, отримала своєрідну підготовку перед військовою
службою, – згадує фельдшер Донецького
загону сержант Світлана Серокурова.

Що спонукало її стати у стрій «зелених
кашкетів»? Тут не обійшлося без впливу мами,
яка вже десять років служить у відділі прикордонної служби «Ялта». Тож донька із її розповідей мимоволі усе більше прониклася життям
і турботами вартових рубежу. Із часом вони
були для неї вже своїми, близькими серцю
людьми.
Коли трішки підріс її маленький синочок, Світлана без вагань вирішила влитися до
дружньої родини захисників кордону. Так вона
знайшла своє місце у житті.
Кожний військовослужбовець для мене як
рідний, – каже фельдшер Світлана Серокурова.

До неї, завжди привітної, із по-весняному
сонячною усмішкою йдуть на медогляд
побратими. Знають, що уважно вислухає,
дасть слушну пораду, а також знайде для них
щире, привітне слово підтримки. Турбота
про здоров’я наших воїнів для сержанта
Серокурової стала найголовнішою справою
її життя.
Удома Світлана – справжня берегиня
домашнього вогнища та родинного затишку.
Кожну вільну хвилину вона присвячує своєму сину – маленькому патріоту, який разом
із мамою полюбляє співати українських
пісень.
n

За покликом серця

Війна на сході нашої
країни змусила тисячі
патріотів узяти до рук
зброю та йти захищати її
територіальну цілісність.
Поруч із чоловіками у
військовий стрій стали і
жінки.

Марина МАРКЕВИЧ
Старший солдат Лариса Паламарчук –
одна із них. За покликом серця вона приєдналася до братерства воїнів у зелених кашкетах,
які самовіддано виконують свій обов’язок
з охорони державного рубежу. Військовий
шлях жінка розпочала дванадцять років тому
у відділі прикордонної служби «Краснопілля»
Сумського загону. Прослужила три роки на
посаді кухаря. Краснопіляни досі добрими
словами згадують, як старанно ставилася
Лариса до своєї справи.

Поступово у героїні нашої розповіді усе
більше визрівало бажання підписати кон
тракт із відомством, де уже почувалася своєю.
Подумки аргументувала таке рішення тим, що
пора й визначитися зі своєю професією військового на майбутнє. І хотілося бути поряд із
чоловіком.
Відтак жінка пройшла відповідну перепідготовку та була призначена на посаду
інспектора прикордонної служби. З цього часу
Лариса Паламарчук нарівні з чоловіками стала
нести службу у нарядах з охорони державного
рубежу.
Михайло схвально сприйняв намір дружини, тож одразу прийняв її вибір, а для неї це
було дуже важливо.
Згодом настав буремний 2014-й. Чоловік
Лариси із перших днів конфлікту на Донбасі
рушив відстоювати цілісність України у складі
добровольчого батальйону. Постійне хвилювання та неймовірне бажання бути поруч із
коханим остаточно переконали Ларису Дмитрівну в тому, що вона має перевестися до новоутвореного Краматорського прикордонного
загону. Маючи характер жінки-воїна, вона незабаром стає повноправним бійцем, зайнявши
посаду контролера-снайпера. 2016 року запал і
сумлінність Лариси Паламарчук бути належно
оцінені керівництвом – вона отримує відомчу
відзнаку «Відмінний прикордонник».
Із розумінням жінки-матері й патріотки сприйняла вона минулого року тепер
уже рішення дорослого сина. Він підписав
контракт із Держприкордонслужбою і нині
служить в оперативно-бойовій прикордонній комендатурі «Курахівка» Краматорського загону.
…Ось такі вони, наші берегині-українки:
і державу захищають, і сім’єю опікуються, і
достойних захисників Вітчизни виховують. n
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21 лютого світова
спільнота відзначає
Міжнародний день
рідної мови. Це
відносно молоде свято
– його проголосили на
ХХХ сесії Генеральної
конференції ЮНЕСКО,
яка відбулася
26 жовтня – 17
листопада 1999 року в
Парижі. В Україні цей
день також почав свою
історію, хоча сама
проблема розвитку
української мови на
наших землях нараховує
багато століть.

Міжнародний день рідної мови

Рідне слово – моя сердечна мова
Світлана ДЕЙЧУК
З ІСТОРІЇ
Історія свята, на жаль, має трагічний
початок. 1952 року уряд Пакистану, в якому
переважали носії мови урду, оголосив її
єдиною державною мовою на всій території Пакистану, нині Бангладеш. Це рішення
викликало незадоволення більшості населення Східного Пакистану, нині Бангладеш.
Проте можновладці не лише не врахували
вимог жителів східних провінцій, але навіть
підсилили гніт: були заборонені демонстрації й виступи на підтримку бенгальської
мови. Це рішення викликало протест студентів університету в Дацці. Під час жорстокого
придушення цієї демонстрації 21 лютого
1955 року було вбито декілька протестувальників. Ці події призвели до масових заворушень. Після більше ніж року протистояння, і
бенгальська мова здобула статус державної.
Відтоді Бангладеш відзначає день полеглих
за рідну мову.
Минуло багато років і саме за пропозицією
цієї країни ЮНЕСКО проголосило 21 лютого
Міжнародним днем рідної мови як привід
для зосередження уваги на мовному питанні.
Починаючи з 21 лютого 2000 року, цей день
відзначаємо і ми, українці.
Свято сприяє мовній різноманітності світу
та стимулює вивчення іноземних мов населенням різних країн. Завдяки цьому відбувається
зближення культур і їх взаємодія, зокрема в
мовних питаннях, оскільки саме мови є важливим інструментом розвитку духовної спадщини планети. А ще свято покликане привернути увагу до підтримки мовного й культурного розмаїття. Адже мова – це не лише засіб
спілкування, але й культурна спадщина.
МОВИ – ЦЕ ВАЖЛИВО!
Одним з найбільших винаходів людства
було письмо. Саме завдяки написанному слову
народ осягав світ і усвідомлював своє місце у
ньому. Мова – це не просто засіб людського

спілкування, це те, що живе в наших серцях.
Змалечку виховуючи в собі справжню людину,
кожен із нас повинен передусім створити в
своїй душі скриньку, в якій зберігати найцінніший скарб – мову.
Для виживання мови необхідно, щоб нею
говорило щонайменше 100 тисяч людей. У
всі часи мови зароджувалися, існували, потім
вимирали, іноді навіть не залишивши сліду.
Об’єднання «племен» у державу досягалося
на шкоду мовам. Для єдності необхідно було
примусити людей говорити однією мовою. З
виникненням нових технологій національним
меншинам стало важче домогтися визнання
їхніх мов.
Соціальні функції мови надзвичайно
широкі. Дехто вважає мову лише засобом
порозуміння між людьми. Насправді ж цим не
вичерпується її значення. У мові нація закодовує всю свою історію, багатовіковий досвід,
здобутки культури та духовну самобутність.
Мова для кожного народу стає ніби другою
природою, що оточує його, живе з ним всюди
і завжди. Без неї, як і без сонця, води, повітря,
рослин, людина не може існувати. Як великим
нещастям обертається нищення природи, так
і боляче б’є по народові зречення рідної мови
чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним
неповазі до батька й матері.
Згадаймо слова Володимира Сосюри: «Без
мови рідної, юначе, й народу нашого нема».
Мова наша – це мудра Берегиня, що не давала
згаснути земному вогнищу нашого роду і тримала народ на олімпі волелюбності, слави і
духу. Рівень розвитку рідної мови є джерелом
духовності народу. Тому знати, берегти і примножувати рідну мову – це обов’язок кожної
людини.
ЩОБ НЕ ІСНУВАЛО
ЗАГРОЗИ ЗНИКНЕННЯ
Відзначенням цього дня ЮНЕСКО хотіло
привернути світову прогресивну спільноту до
безправного становища багатьох поневолених
народів, у яких гнобителі намагаються відібрати
рідну мову. Оскільки з шести тисяч розмовних
мов світу близько половині загрожує зникнення,
ця організація прагне підтримувати мову як

ознаку культурної приналежності особи, а також
вважає, що вивчення іноземних мов і багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги. Тож організація створила портал, який
дозволяє національним меншинам, що перебувають у несприятливих умовах, дістати доступ до
освіти й знань людства. Організація надає допомогу країнам, які хочуть зберегти своє культурне
різноманіття, забезпечуючи якісне навчання мов
національних меншин.
Нещодавно ЮНЕСКО видала Атлас мов,
який дає можливість побачити «гарячі точки
планети», де мовне розмаїття перебуває під
загрозою. На думку спеціалістів, мові загрожує
зникнення, якщо в суспільстві її перестають
вивчати понад 30 відсотків дітей. Отже, вони
назавжди віддаляються від предків, позбавляють себе єднання з надбанням народу чи народності і вже ніколи не зможуть відчути себе приналежними до тієї чи іншої етнічної спільноти.
Найбільш благополучним є архіпелаг
Папуа – Нова Гвінея. Він нараховує не менше
820 мов. І головне – всі вони активно використовуються. В Індії близько 1600 мов і
діалектів, ситуація зі збереженням мов дуже
складна. Конституція гарантує всім громадянам право «зберегти» їхні мови, і всі етнічні та
релігійні меншини мають право на управління
в навчальних закладах. Насправді ж існує
мовна ієрархія. Малі мови можуть зникнути,
будучи заміненими англійською, яка сприймається як нейтральна мова, символ сучасності
та високого соціального статусу.
В Європі під загрозою зникнення перебуває близько п’ятдесяти мов. Особливо скрутно
зі збереженням мов у корінних народів Сибіру.
У деяких регіонах Азії відчутний тиск китайської мови. На Тайвані з 23 місцевих мов 14
поступаються китайській. У Новій Каледонії
наступ французької мови призвів до того, що з
60 тисяч корінних мешканців острова 40 тисяч
забули рідну мову.
Світова позиція у вирішенні мовної проблеми звучить однозначно: не можна дозволити мовам зникнути! Серед причин експерти
називають війни, депортації, міграцію, а також
мовне змішання. Крім того, сучасні технології
сприяють посиленому домінуванню окремих
великих мов, наприклад, англійської.

ЖИВИ І ПРОЦВІТАЙ,
УКРАЇНСЬКА МОВО!
За час свого існування українська мова
теж зазнавала злетів і падінь. Наша мова є рідною майже для 50 мільйонів людей. Здавалося
б, Україні з багатомільйонним населенням
можна поки не турбуватися про те, що українська мова зникає. Проте проблем вистачає і на
наших теренах.
Сотні років поневолення зробили свою
чорну справу: нинішнім поколінням ще довго
доведеться відроджувати велич і багатство
нашої мови. Наскільки швидко це станеться,
залежить від того, як кожен із нас плекатиме
рідне слово щодня і повсякчас. Адже рідна
мова – це мова тихої і ніжної маминої колискової, твердого і сильного татового слова, мова
дитинства, найпершого досвіду пізнання світу
та основа взаємовідносин у соціумі.
Кожного року українська мова розширює
поле свого функціонування. Все більше представників молодших поколінь відчувають причетність до рідної мови та культури. Сьогодні
єдиною державною мовою є українська. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування її в усіх сферах суспільного життя на
території України. Все більше яскравих культурних проектів, зокрема фільмів і книжок,
завойовують серця шанувальників. І сьогодні
українська мова і культура – це креативна,
динамічна субстанція, яка активно розвивається та доносить цікаві й непересічні смисли
до всього світу.
В Україні, за даними Центру Розумкова,
приблизно для 60 відсотків населення українська мова є рідною; для 20 відсотків – рідними
є одночасно дві мови: українська та російська.
На території нашої держави міноритарними, тобто такими, що через загрозу зникнення потребують державної підтримки, є
лише чотири мови: кримськотатарська, караїмська, гагаузька й ромська (мова циган).
Крім чотирьох міноритарних, наші громадяни користуються також мовами сусідніх
з Україною держав (молдавська, румунська,
угорська, словацька, польська, російська,
білоруська).
n
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від щирого серця!
Шановні прикордонники! Дорогі ветерани!
Від імені Колегії Адміністрації Держприкордонслужби України та особового складу вітаємо всіх військовослужбовців, працівників, ветеранів і членів сімей з нагоди 94-ї річниці створення Західного прикордонного округу!
У роки Другої світової війни сміливість і самопожертва прикордонників Західного прикордонного року, які до останньої хвилини життя боронили рідну українську землю від нацистських загарбників, стали прикладом виняткового героїзму, мужності та вірності Присязі.
З відродженням незалежності України особовий склад Західного прикордонного округу у
перших рядах став до розбудови незалежної України, її прикордонного відомства та встановлення державного кордону, передаючи багаті й славні традиції, свої знання та вміння молодому поколінню прикордонників.
Дякуємо кожному, хто в різні часи вніс особистий вклад у розбудову держрубежу, за віддану службу, вірність Військовій присязі та високий професіоналізм.
Особливі слова вдячності ветеранам-прикордонникам Західного прикордонного округу
за вашу небайдужість, вагомий внесок у підвищення престижу прикордонної служби та
військово-патріотичне виховання молодого покоління.
Бажаємо всій прикордонній спільноті України міцного здоров’я, родинного затишку, злагоди, незламного духу, успіхів в служінні Україні в ім’я миру, спокою і благополуччя українського народу.
Керівництво та особовий склад Державної прикордонної служби України
Колектив Головного центру стратегічних комунікацій Держприкордонслужби України щиро вітає ПТИЦЮ Антоніну Миколаївну
з Днем народження!
Скільки самовідданої праці, пошуків і злетів, радості й тривог,
сподівань і звершень пройдено! Упродовж багатьох років Ви зарекомендували себе як умілий керівник, прекрасний організатор і фахівець своєї справи.
Ми знаємо Вас як прекрасну, душевну, успішну жінку, яка шанобливо ставиться до кожної людини. Нехай щодень буде осяяний
високим злетом душі, а добре самопочуття і гарний настрій стануть
запорукою нових починань і додадуть снаги та впевненості у власних силах і переконаннях!
Бажаємо безхмарного неба, світлого, щасливого життєвого
шляху, міцного здоров’я, оптимізму та нових досягнень у важливій
роботі! Нехай цей день стане сходинкою до нових здобутків, додасть сил і енергії на довгі роки!
Колектив профспілок Державної прикордонної служби України, а також керівництво, профспілка та ветеранська організація Одеського прикордонного загону щиросердечно вітають Голову
Об’єднаної профспілкової організації Держприкордонслужби України ПТИЦЮ Антоніну
Миколаївну з ювілеєм! Прийміть, шановна, найщиріші побажання міцного здоров’я, безмежного
людського щастя, миру і сімейного добробуту!
Нехай кожен новий день буде щедрим
на успіхи та перемоги, багатим на радісні

звістки, приємні події, особисті досягнення і
благородні справи! Хай буде плідною і рясною
на здобутки Ваша профспілкова нива, твердою
віра та непоборною сила духу!
Нехай Вас, Антоніно Миколаївно, завжди
підтримують і надихають рідні люди, розуміють і допомагають колеги, обходять будь-які
негаразди, а доля збагачує енергією, натхненням та радістю сьогодення! Божої благодаті
та всіляких гараздів Вам і Вашій родині на
многії літа!

зміна

Перемоги «Омеги»
До Дня вшанування
учасників бойових дій на
території інших держав
у Хмельницькому пройшов
чемпіонат області з
рукопашного бою.
Тетяна ФІЛІПЕНКО
У турнірі взяли участь юні спортсмени
військово-патріотичного клубу «Омега», яким
опікується Північне регіональне управління
Держприкордонслужби.
Започатковано чемпіонат за ініціативи
школи «Самсон-право», яка разом з Хмельницькою обласною федерацією рукопашного
бою та самооборони, обласною організацією
ветеранів Афганістану та управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту ось уже 15 років є
його незмінними організаторами. На захід, в

якому взяли участь 17 команд з різних куточків
нашої держави, було запрошено і юних друзів
прикордонників клубу «Омега» з Житомира.
Вихованці цього клубу є завжди бажаними
гостями «зелених кашкетів» – беруть участь
не тільки у патріотичних заходах, а разом з
мобільними підрозділами здобувають військові
ази в польових умовах. Керівник клубу Валентин Романчук на постійній основі допомагає
охоронцям північних рубежів відточувати свої
фахові здібності з рукопашного бою. Взаємодія
з представниками прикордонного відомства дає
свій результат: багато хто з юнаків вже планує
пов’язати своє життя з непростою професією
захисників державної межі.
Тому прикордонники дуже пишаються
спортивними досягненнями юнаків підшефного клубу. На цьогорічному чемпіонаті, де
виступали 20 вихованців «Омеги», першість
в різних вікових категоріях вибороли Микита
Нетрібійчук, Дмитро Білоусов та Микита
Богульський.
n

Колектив Подільського прикордонного загону щиро вітає з Днем народження начальника
загону полковника ПІДГОРОДЕЦЬКОГО Ігоря Анатолійовича!
Прийміть найщиріші побажання, щастя, добра, родинного затишку, здоров’я та благополуччя!
Нехай у всіх справах Вас супроводжує удача й натхнення!
Колектив Білгород-Дністровського прикордонного загону щиросердечно вітає свого керівника – полковника МОСКАЛЕНКА Сергія Анатолійовича та його першого заступника – підполковника СТУПУ Андрія Івановича з нагоди Дня народження!
Нехай у всіх справах Вас супроводжує удача, розуміння і підтримка з боку рідних, колег і
однодумців, а непроста служба приносить тільки задоволення й творчі перемоги.
Бажаємо Вам міцності духу й наснаги для здійснення всього задуманого. Нехай до Вас прихильною буде доля, життєва дорога буде чистою і на ній зустрічаються лише вірні друзі та колеги!

цей день в історії
1455 – традиційна дата видання Біблії
Гутенберга, першої західної книги, надрукованої рухомим типом.
1833 – у військовому міністерстві Франції
видано наказ, згідно із яким «…офіцери генерального штабу можуть залучатися (фр. – attache)
до посольств для виконання дипломатичних
завдань». Початок створення інституту військових аташе, як першооснови воєнної дипломатії.
1918 – щойно утворена армія комуністів
(в подальшому РСЧА) зазнає першої нищівної поразки від військ Кайзера. Пізніше
з'явилася легенда про перемогу над німцями,
що зв'язувала цю перемогу з встановленням
свята День Радянської Армії.
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
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1944 – розпочалася депортація чеченського народу.
Народилися:
1878 – Малевич Казимир Северинович, український художник-абстракціоніст.
1954 – Ющенко Віктор Андрійович, банкір, президент України (2005 – 2010).
Померли:
1942 – Стефан Цвейг, австрійський
поет, письменник і драматург, разом з дружиною
покінчив життя самогубством на знак протесту
проти духовної деградації Європи.
1957 – Скоропадський Данило Павлович,
Гетьманич, український політик і громадський
діяч.
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