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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

У пріоритеті
–1,464
оборона кордону! 306

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

млн
осіб

оформлено встановленим
порядком

ДНЯМИ У ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ
СЛУЖБІ ЗАКІНЧИЛА РОБОТУ ІНСПЕКТОРСЬКА
ГРУПА АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА, ЯКА
МАЙЖЕ МІСЯЦЬ ВИВЧАЛА СТАН ГОТОВНОСТІ
ВІДОМСТВА ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА
ПРИЗНАЧЕННЯМ. РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ ЗВЕРНУЛАСЯ
ДО ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ ОСОБОВОГО

СКЛАДУ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА МИКОЛИ МАЛАНЧІЯ,
ЯКИЙ КООРДИНУВАВ РОБОТУ ІНСПЕКЦІЙНОЇ
ГРУПИ НА РІВНІ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ
ТА В ПІДРОЗДІЛАХ КОРДОНУ, З ПРОХАННЯМ
РОЗПОВІСТИ ПРО ПЕРЕБІГ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЦІЄЇ
ПЕРЕВІРКИ.
ПРОДОВЖЕННЯ СТОР. 4-5

осіб

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 4 незаконні мігранти

затримано товарів і вантажів, які
незаконно переміщувалися через
державний кордон на суму

3,074

млн
грн

ДЕРЖАВА
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НІХТО
НЕ ЗАБУТИЙ
14 березня Кабінет Міністрів
прийняв постанову «Деякі
питання виплати у 2018 році
разової грошової допомоги,
передбаченої законами України
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»
і «Про жертви нацистських
переслідувань».
Ухваленим документом
встановлюються розміри та
порядок виплати щорічної
разової грошової допомоги. До
5 травня кошти мають отримати
учасники бойових дій, інваліди
війни, учасники війни, особи, які
мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, та особи, на яких
поширюється чинність Закону
України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту», а також жертви
нацистських переслідувань.
Згідно з рішенням Уряду, виплату
щорічної разової грошової
допомоги до 5 травня 2018 року
передбачено у таких розмірах:
1) особам з інвалідністю
внаслідок війни та колишнім
малолітнім (яким на момент
ув’язнення не виповнилося 14
років) в’язням концентраційних
таборів, гетто та інших місць
примусового тримання,
визнаним особами з інвалідністю
внаслідок загального
захворювання, трудового
каліцтва та з інших причин:
I групи – 3 685 гривень;
II групи – 3 265 гривень;
III групи – 2 845 гривень;
2) учасникам бойових дій
та колишнім неповнолітнім
(яким на момент ув’язнення не
виповнилося 18 років) в’язням
концентраційних таборів,
гетто, інших місць примусового
тримання, а також дітям, які
народилися в зазначених місцях
примусового тримання їхніх
батьків, – 1 265 гривень;
3) особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, –
3 685 гривень;
4) членам сімей загиблих і
дружинам (чоловікам) померлих
осіб з інвалідністю внаслідок
війни, дружинам (чоловікам)
померлих учасників бойових
дій, учасників війни та жертв
нацистських переслідувань,
визнаних за життя особами
з інвалідністю внаслідок
загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших
причин, які не одружилися
вдруге, – 630 гривень;
5) учасникам війни та колишнім
в’язням концентраційних
таборів, гетто, інших місць
примусового тримання, особам,
які були насильно вивезені
на примусові роботи, дітям
партизанів, підпільників, інших
учасників боротьби з націоналсоціалістським режимом у тилу
ворога – 525 гривень.
Світлана ДЕЙЧУК
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СПІВРОБІТНИЦТВО

Україна та Франція: вертолітний
проект
ВІДБУЛОСЯ ПІДПИСАННЯ
ЗАЯВИ ПРО НАМІРИ ЩОДО
РОЗВИТКУ ДВОСТОРОННЬОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ
МІНІСТЕРСТВОМ ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ Й
МІНІСТЕРСТВОМ У СПРАВАХ
ЄВРОПИ ТА ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ ФРАНЦІЇ.

Д

окумент підписали міністр
внутрішніх
справ
України Арсен Аваков та міністр
Європи і закордонних справ
Франції Жан-Ів Ле Дріан. Арсен Аваков заявив, що вертолітний парк МВС
мають поповнити 55 машин компанії
«Airbus Helicopters». Варто зазначити,
що 24 із них надійдуть у підрозділи
Державної прикордонної служби.
– Це найбільша ініціатива між Україною та Францією. Це потужний структурний проект всередині України, за
який ми взялися за підтримки Президента Петра Порошенка та Прем’єрміністра Володимира Гройсмана, – сказав Арсен Аваков.
Міністр внутрішніх справ наголосив, що Україна розраховує вже цього
року отримати перші гелікоптери, а
також зауважив, що МВС тісно співпрацює зі своїми французькими колегами, зокрема щодо боротьби з організованою злочинністю та в питаннях взаємного визнання водійських
посвідчень.
Володимир Гройсман зазначив, що
Франція – надійний партнер України
і підтримує нашу державу у боротьбі
проти російського агресора.
– Франція для України є надійним
стратегічним партнером. Сьогоднішній ваш візит – свідчення того, що ми
маємо величезні перспективи стосовно двосторонньої співпраці. Хочу
також відзначити позицію Франції з
приводу мирного врегулювання російської агресії. Глибоко вірю, що наші
спільні зусилля змусять Росію повернутися до цивілізованого демократичного світу і відновити територіальну цілісність нашої країни, – сказав
Прем’єр-міністр.
Міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан
запевнив українську сторону, що офіційний Париж готовий підтримувати
нашу державу не лише в питаннях
реформ, але й у встановленні миру.
– Франція рішуче підтримує Україну у відновленні її територіальної
цілісності, а також у проведенні всіх
реформ, які проходять у вашій державі. Ми сподіваємося на подальшу
співпрацю у будь-якій сфері, – сказав
Жан-Ів Ле Дріан.

Гелікоптери французького виробництва допомагатимуть персоналу
Держслужби з надзвичайних ситуацій,
Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужбі. МВС планує отримати вертольоти трьох моделей – Н145, Н125 та
Н225.
Н125 – перевищує інші одномоторні
вертольоти за продуктивністю та універсальністю, не потребує високого
рівня обслуговування та демонструє
високі показники роботи у високогір’ї.
Н225 – володіє найвищими в галузі
характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження та надійності в категорії 11-тонних дводвигунових машин.
Основними завданнями вертолітних підрозділів МВС будуть: порятунок
і громадський порядок, кримінальні
розслідування, антитерористичні та
спеціальні місії, охорона державного
кордону й безпека на дорогах.
На сьогодні Держприкордонслужба
активно використовує вертольоти.
Зокрема, за допомогою прикордонної
авіації здійснюється патрулювання
найбільш віддалених ділянок кордону
та евакуація поранених і хворих, що
кардинально змінило підхід до швидкого перевезення постраждалих із зони
бойових дій, де неможливо надати всю
необхідну медичну допомогу.
Загалом з початку російської агресії
авіація Держприкордонслужби здійснила 53 санітарні рейси, евакуювавши
понад 250 поранених військовослужбовців. Жодного летального випадку
під час евакуації не зафіксовано.

Олександр ТИХОНОВ
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ЦЬОГО РОКУ ПРИЗОВ НА
СТРОКОВУ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ
ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ В ТІ САМІ
ТЕРМІНИ, ЯК ЦЕ БУЛО РАНІШЕ.
СТРОКОВИКИ ПОПОВНЯТЬ
ТАКОЖ І ЛАВИ ПРИКОРДОННОГО
ВІДОМСТВА.

У

березні набрав чинності пункт
1 статті 3 Указу Президента
України № 33/2018 «Про звільнення у запас військовослужбовців строкової служби, а також про
строки проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2018 році» щодо призову у квітні–травні цього року.
Призиватимуть на строкову військову службу чоловіків, придатних за
станом здоров’я до військової служби,
яким до дня відправлення у військові
частини виповнилося 20 років, та тих,
які не досягли 27-річного віку і не мають
права на звільнення або відстрочку.
Для своєчасної підготовки та проведення чергового призову Петро Порошенко доручив Кабінету Міністрів України визначити чисельність призовниківстроковиків та обсяги видатків. Так,
21 березня Кабінет Міністрів України
схвалив розпорядження, згідно з яким
у квітні — травні 2018 року до Збройних Сил та інших військових формувань України для проходження строко-

ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
Украiни
«ПРИГАЛЬМОВАНИЙ»
БУРШТИН

Прикордонники Мостиського загону
затримали велику партію бурштину на
українсько-польському рубежі. Житель
Львівщини перетинав кордон мікроавтобусом «Мерседес» через пункт
пропуску «Смільниця» і намагався
вивезти в Польщу майже 150 кг
жовтого каміння. Спільна оглядова
група виявила сховок у подвійній стелі
та саморобному люку над сидінням
водія. Загалом в автомобілі знайшли 17
поліетиленових пакетів з бурштином.
В них знаходилося каміння жовтокоричневого кольору різного розміру.
Тривають слідчі дії.
Андрій ДЕМЧЕНКО

ДОМАШНІЙ АРСЕНАЛ

вої військової служби буде направлено
15 190 осіб. Із них до Збройних Сил України — 8 990 осіб, Державної спеціальної
служби транспорту — одну тисячу осіб,
Державної прикордонної служби —
1200 осіб, Національної гвардії України
— 4 тисячі осіб.
Обсяг видатків на одного призовника становить 3617 гривень 13 копійок, із яких – 3524 гривні для виплати
грошової допомоги призовникам,
93 гривні 13 копійок – для підготовки
та проведення призову на строкову
військову службу (без урахування
коштів на харчування та перевезення
громадян України, призваних на стро-

кову військову службу із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).
Основним завданням під час проведення чергового призову, як і раніше,
є недопущення зниження якості призовного ресурсу, що направляється
для комплектування військ. Розподіл
та призначення призовників здійснюється пропорційно до потреби і наявності призовних ресурсів. Призвані
військовослужбовці строкової служби
до участі в Операції Об’єднаних Сил не
залучаються.


У ході обшуку приватного помешкання
41-річного жителя міста Біляївка, що
на Одещині, спільні сили Національної
поліції, Служби безпеки та Держприкордонслужби викрили арсенал вогнепальної зброї та вибухівки. Зокрема,
правоохоронці виявили та вилучили
дев’ять ручних протитанкових гранатометів, дві тротилові шашки, дві ручні
гранати та понад 200 патронів різного
калібру. Вилучену зброю направлено
на експертизу. Вирішується питання
про внесення відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за
статтею 263 Кримінального кодексу
України (незаконне поводження зі
зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами).
Олександр ЯКОВЕНКО

Тетяна ФІЛІПЕНКО

ЧУЖИНЦІ З «НОРДУ»
СВІТОВА БЕЗПЕКА

Сучасним загрозам –
колективні гарантії
ДЕЛЕГАЦІЯ ПРИКОРДОННОГО
ВІДОМСТВА УКРАЇНИ
НА ЧОЛІ З ПЕРШИМ
ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТОМ ВАСИЛЕМ
СЕРВАТЮКОМ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У
РОБОТІ СВІТОВОГО КОНГРЕСУ З
ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ, ЯКИЙ
ВІДБУВСЯ У СТОЛИЦІ ІСПАНІЇ
МАДРИДІ.

Н

а заході були присутні 160
представників з 59 країн світу.
Організаційний комітет конгресу отримав підтримку від
Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Цивільної гвардії
Іспанії. Така масштабна конференція
стала можливою за сприяння ОБСЄ,
МОМ та низки неурядових безпекових організацій. Під час роботи учасники обговорили сучасні загрози та
виклики, що стоять перед прикордонними відомствами, стратегії протидії
тероризму на кордоні, координацію
служб берегового та морського спо-

стереження. Велику увагу приділили
стратегії протидії торгівлі людьми та
наркотиками, а також напрямкам розвитку інтегрованого управління кордонами.
Представники делегацій обмінялися думками з питань проблематики
незаконної міграції у Середземномор’ї.
Вони поділилися національним досвідом надання міжнародної підтримки
у вирішенні проблемних питань на
кордоні, а також обговорили перспективи розвитку прикордонного менеджменту. Крім того, вони ознайомилися із
сучасними розробками та технологічними новинками передових європейських та американських компаній.
Під час свого виступу перед делегатами Світового конгресу перший
заступник Голови Державної прикордонної служби України Василь
Серватюк зазначив, що в сучасних умовах питання посилення прикордонної
безпеки, зокрема для України, є надзвичайно важливим і актуальним. І лише
взаємодовіра та консолідація зусиль
можуть гарантувати ефективну протидію загрозам. Він відмітив, що в останні
роки вектори загроз у сфері безпеки
України кардинально змінилися. Причиною цього стала агресія Росії, яка
призвела до тимчасової окупації нею

Криму та розгортання на сході нашої
держави реальних воєнних дій. Іншими
вирішальними факторами стала міграційна криза в Європі та загострення
терористичних загроз на континенті.
Крім того, Василь Серватюк додав,
що важливим для Служби є виконання
рекомендацій у рамках візової лібералізації та запровадження кращих світових практик з управління кордонами.
Він розповів про розгортання з 1 січня
цього року біометричного контролю
для громадян з країн ризику на державному кордоні України.
«Лише спільний безпековий простір і колективні гарантії – запорука
протистояння сучасним загрозам.
Тому прикордонне відомство України
працює над розширенням міжрегіональної та міжнародної співпраці»
– зауважив наприкінці свого виступу
перший заступник Голови Держприкордонслужби. Для підтримання останньої тези він навів позитивні приклади
співробітництва оперативних підрозділів Державної прикордонної служби
України та Цивільної гвардії Іспанії у
виявленні контрафактних сигарет, дискредитації каналів торгівлі людьми та
контрабанди наркотиків.

Сергій ПОЛІЩУК

Корабель Морської охорони Держприкордонслужби в українських водах
Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором
РФ. На борту перебував екіпаж з десяти
осіб. Судно «НОРД» зупинили за 15 миль
від Обитічної коси. У ході перевірки
встановлено, що судно зареєстроване
на тимчасово окупованій території
АР Крим. Окрім цього, члени суднокоманди порушили порядок виїзду
з тимчасово окупованої території
України. Всі вони мали так звані паспорти громадян РФ, видані в місті Керч.
Затримане судно із командою на борту
відконвойовано до порту Бердянська
для проведення подальших перевірочних і процесуальних дій. Також встановлюються особи затриманих. Крім того, у
ході огляду судна викрито трал для лову
риби та п’ять тонн морепродуктів. За
фактом правопорушення поінформовано відповідні органи.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

У ХРЕБТОВИХ БАЛКАХ
Прикордонники Львівського загону
спільно з митниками у пункті пропуску «Володимир-Волинський»
виявили у вантажному потязі понад
4,5 тисячі пачок тютюнових виробів.
Контрабанду знайшли за допомогою
службового собаки, натренованого на
пошук тютюну, у хребтових балках під
двома вагонами потяга, що прямував
до польського міста Грубешів. Всього
працівники пункту пропуску дістали зі
сховків понад 4580 пачок сигарет. Крім
того, у вагонах був прихований GPSтрекер. Виявлений вантаж вилучено,
сума його оцінки встановлюється.
Ярослава МЕЛЬНИК
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інспекція

У пріоритеті оборо
Відходячи від теми безпосереднього
інспектування, зауважу, що після подій
2014 року, пов’язаних з анексією Криму
та початком військової агресії на сході
держави, прикордонне відомство переглянуло шлях свого розвитку. Дійсно,
до певного моменту, ми йшли дорогою
трансформації відомства у поліцейську структуру, як це прийнято у всьому
цивілізованому світі. Однак після зазначених подій вимушені були оперативно
посилювати військову складову своєї
діяльності. Наші пріоритети сьогодні
– зміцнення та розвиток обороноздатності на державному кордоні.

– Миколо Олександровичу, не є
секретом, що інспекторські перевірки високого рівня подекуди призначаються після гучних подій, що
мають певний суспільний резонанс.
Робота фахівців Адміністрації Президента була несподіванкою для відомства?
– Інспектування Державної прикордонної служби проходило в рамках
реалізації Указу Президента України
від 14 лютого 2015 року «Про посилення
контролю за діяльністю Збройних Сил
України та інших військових формувань». Більш деталізовано ця робота
відображена в розпорядженні Глави
Держави від 6 лютого 2018 року. Тобто
робота групи фахівців носила абсолютно
плановий характер і не була реакцією на
якісь виклики.
Відповідно до нормативних документів передбачається, що перевірку
організовує Інспекція з питань контролю
за діяльністю військових формувань
Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента.
На сьогодні інспектування, крім прикордонного відомства, вже пройшли
Державна спеціальна служба транспорту,
Національна гвардія та ВійськовоМорські сили Збройних Сил України.
Відповідно до чинного законодавства,
контролю крім згаданих структур підлягає діяльність Збройних Сил, Державної
служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, Управління держав-

ної охорони, Служба безпеки та Служба
зовнішньої розвідки. Тобто весь силовий блок держави.
– Судячи зі складу групи, основна
увага під час перевірки приділялася
військовій компоненті служби. Це
дійсно так?
– Прикордонне відомство перевірили
за кількома напрямами. Передусім перевірили стан виконання заходів стосовно
підтримання готовності до виконання
завдань за призначенням всієї управлінської вертикалі: від Адміністрації
Держприкордонслужби до регіональних
управлінь, загонів Морської охорони,
органів охорони державного кордону та
розвідувального органу.
По-друге, мета інспектування полягала у визначенні рівня керівництва та
ефективності заходів, які вживаються
Адміністрацією, органами та підрозділами Служби, щодо виконання основних функцій і завдань. Також оцінили
стан координації діяльності військових
формувань та відповідних правоохоронних органів, пов’язаної із захистом
державного кордону України та пропуском до тимчасово окупованої території
і з неї.
Що ж стосується складу Інспекторської групи, то до неї увійшли фахівці
Головного департаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Президента, Міністерства оборони,
Генерального штабу та Міністерства
внутрішніх справ.

– Які структурні підрозділи
Служби перевірено?
– Інспектуванню підлягали Адміністрація Держприкордонслужби, управління Північного, Південного, Східного
та підрозділи Донецько-Луганського
регіональних управлінь, сім органів охорони державного кордону та два загони
Морської охорони.
У ході роботи Інспекторська група
виїжджала та перевіряла прикордонну
комендатуру швидкого реагування Харківського загону, Окрему бойову прикордонну комендатуру «Сартана», сімнадцять відділів прикордонної служби,
місця базування корабельно-катерного
складу Одеського та Маріупольського
загонів Морської охорони, склад з
озброєнням та боєприпасами, сім місць
зберігання зброї і боєприпасів, дев’ять
пунктів прийому особового складу й
сім пунктів прийому техніки. Крім того,
проведено чотири тренування зі зв’язку

та опрацьовано стільки ж практичних
завдань та ввідних.
Інспекційна група перевірила прикордонний режим в територіальному
морі силами відділу прикордонної
служби «Південний» Одеського загону,
а також провела повітряний моніторинг
державного кордону на ділянках відповідальності
Могилів-Подільського,
Подільського, Білгород-Дністровського
та Харківського загонів. Загалом протяжність польотів становила 390 кілометрів.
– Миколо Олександровичу, скажіть, будь-ласка, на що звертала увагу
Інспекційна група під час роботи у
підрозділах кордону і які були висновки?
– Що стосується висновків, то тут є
дві складові: відкрита інформація, що
може бути оприлюднена, і закрита, з
обмеженим доступом. Тож мої відповіді
матимуть певні межі гласності.
Фахівці групи у підрозділах кордону перевіряли декілька напрямів:
комплектування особовим складом,
його професійну підготовку, моральнопсихологічне забезпечення, технічну та
тилову складову бойової готовності.
За висновками групи, інспектування,
комплектування особовим складом
та його професійний рівень дозволяє
Службі виконувати завдання за призначенням. У цьому аспекті позитивно
відзначені Південне регіональне управління, Одеський прикордонний загін
та Маріупольський загін Морської охорони.
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на кордону!
Що ж стосується роботи з оперативним резервом першої черги, то ця
діяльність організована та проводиться
протягом останніх трьох років з усіма
структурними підрозділами. У кращу
сторону з цього питання відмічені Маріупольський загін Морської охорони та
Харківська авіаційна ескадрилья.
– Як було оцінено підготовку особового складу?
– У цьому плані професійний вишкіл
персоналу, і це було окремо відмічено, організовано відповідно до усіх
вимог керівних документів. У кращий
бік відмічено підрозділи Південного
регіонального управління, МогилівПодільський та Одеський прикордонні загони. При цьому враховано не
тільки організацію та підготовку особового складу, але й об’єкти навчальної
матеріально-технічної бази.
Як окреме досягнення інспекція відзначила ефективне функціонування систем дистанційного навчання та мультиплікації в органах Служби. Такий порядок дозволяє одночасно охоплювати
велику кількість особового складу підрозділів кордону без відриву від служби.
Проведений аналіз показав ефективність
такого підходу до підвищення та контролю професійної майстерності.
Крім того, позитивні відгуки отримало впровадження в процес підготовки
особового складу бойового досвіду, здобутого в ході участі в антитерористичній
операції. Ця практика проводиться на
достатньому рівні та набула системного
характеру.

Після подій 2014 року, пов’язаних
із анексією Криму та початком
військової агресії на сході держави,
прикордонне відомство переглянуло
шлях свого розвитку. Дійсно,
до певного моменту, ми йшли
дорогою трансформації відомства у
поліцейську структуру, як це прийнято
у всьому цивілізованому світі. Однак
після зазначених подій вимушені були
оперативно посилювати військову
складову своєї діяльності. Наші
пріоритети сьогодні – зміцнення
та розвиток обороноздатності на
державному кордоні
Загалом тема підготовки особового складу викликала жвавий
інтерес, обмін думками та набутим
досвідом. В результаті ми дійшли
висновку щодо доцільності запровадження спільної підготовки за єдиними стандартами та вимогами у
взаємодії з фахівцями Збройних Сил
та Національної гвардії. Вважаю, що
такий підхід буде корисним для всіх
силових відомств.

– Що відмічено у плані моральнопсихологічного забезпечення, адже
ця складова в умовах бойових дій
набуває особливого значення?
– У Державній прикордонній службі
основні зусилля морально-психологічного
забезпечення зосереджено безпосередньо у відділах прикордонної служби та
оперативно-бойових підрозділах у зоні
проведення антитерористичної операції.
Ця діяльність забезпечує готовність персоналу до виконання завдань за призначенням, підтримання правопорядку та дисципліни. Краще ця робота, за висновками
інспекції, проводиться в Північному, Південному регіональних управліннях, Житомирському та Могилів-Подільському прикордонних загонах.
Окремо фахівці Адміністрації Президента відмітили комплекс заходів
щодо утвердження позитивного іміджу прикордонного відомства у суспільстві, вшанування учасників бойових дій та членів їхніх родин, а також
національно-патріотичного виховання
молоді. Ці традиції й надалі продовжить
наше відомство.
– Миколо Олександровичу, які
висновки зробила інспекційна група
щодо технічного та тилового забезпечення?
– Інспектори особливо зауважили,
що безсумнівно позитивним моментом порівняно з іншими перевіреними
відомствами є те, що в органах Держприкордонслужби забезпечено високий рівень збереженості техніки. На
жодному з об’єктів перевірки не було
виявлено розукомплектованих зразків.
А загалом висновки щодо стану забезпеченості органів і підрозділів озброєнням, боєприпасами, автомобільною,
бронетанковою та інженерною техні-

кою, іншими матеріально-технічними
засобами та майном є позитивними.
Водночас стан обліку матеріальних
засобів в Управлінні озброєння та техніки Департаменту озброєння, технічного забезпечення і зв’язку Адміністрації дозволяє на необхідному рівні організувати діяльність щодо визначення
потреби військових частин в озброєнні, військовій техніці і матеріальнотехнічних засобах, необхідних для виконання завдань та своєчасному їх постачанні й перерозподілі.
Що стосується стану тилового забезпечення та готовності підрозділів до
виконання завдань, то інспекція відмітила своєчасне забезпечення органів
охорони кордону, які прибули на доукомплектування. Зокрема, щодо розгортання прикордонних комендатур швидкого реагування та підрозділів охорони
державного кордону вдовж лінії розмежування, а також розміщення, харчування й забезпечення формою одягу
військовозобов’язаних.
– Інспекція завершила свою
роботу. Які висновки зробила група
фахівців?
– За результатами роботи інспекції Адміністрації Президента органи
Служби, що підлягали перевірці, та
Державна прикордонна служба України в цілому, з питань бойової готовності та мобілізаційної підготовки
попередньо визнані як «готові» до виконання завдань за призначенням. Кращих
результатів у цьому напрямку досягли
управління Південного регіонального
управління, Могилів-Подільський прикордонний загін, Одеська окрема авіаційна ескадрилья. Поліпшили стан
справ Житомирський та Одеський прикордонні загони. Окремо відмічена
організація та налагоджена співпраця з
питань приписки мобілізаційних ресурсів з військовими комісаріатами.
За результатами інспекції надано
низку пропозицій щодо вирішення
проблемних питань, які потребують розгляду на рівні вищих органів державної
влади. 30 березня 2018 року на Колегії
Державної прикордонної служби України підбили підсумки роботи інспекції та
визначили завдання органам і підрозділам щодо усунення виявлених недоліків.
Загалом кожен керівник повинен зрозуміти, що бойова готовність і
мобілізаційна підготовка – це щоденна
копітка індивідуальна та колективна
робота. Такого роду фахові перевірки з
боку вищих структур і колег з силового
блоку наочно дають об’єктивні оцінки
нашим діям та практичним крокам.
Інспектори підказують, які напрями
посилити, які помилки виправити, на що
звернути особливу увагу. Тільки за допомогою зовнішньої комплексної оцінки
діяльності Служби можливий успішний
рух уперед.

Записав Андрій КУЧЕРОВ
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спомини

Зустріч у Лисичанську
СПЕЦИФІКА СЛУЖБИ
В 10-МУ МОБІЛЬНОМУ
ЗАГОНІ МАЄ ОДНУ
ОСОБЛИВІСТЬ – ЙОГО
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ
ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ
ЗІ СВОЇМИ ПОЗИВНИМИ.
СЕРЕД НИХ ОДНИМ ІЗ
НАЙБІЛЬШ ДОСВІДЧЕНИХ
БІЙЦІВ ДОЗОРУ Є
«БЛЮТУЗ».

Д

о війни я працював
технікомремонтником
з
обслуговування
залізничних споруд. Доводилося часто бувати у відрядженнях, але мені це подобалося, – згадує воїн. – Нові
місця, зустрічі з цікавими
людьми, враження від побаченого, для душі – романтика. Кращого, здається, годі
й шукати.
Проте події 2014 року примусили чоловіка залишити
улюблену справу та стати
у стрій захисників територіальної цілісності країни.
Процес становлення у прикордонному спецпідрозділі
пройшов для нього швидко
і без особливих зусиль. У
юності, під час строкової

служби, він добре засвоїв, що
статутні вимоги військовослужбовцю треба сприймати
як життєву необхідність.
Узимку 2015-го «Блютуз»
разом зі своїми побратимами
опинився на сході країни в
зоні збройного конфлікту.
Завдання у воїнів мобільного загону мінялися ледве
не щодня: від рутинного
патрулювання,
супроводу
військових колон, облаштування бойових позицій до
підтримання належного правопорядку у підконтрольних
українській владі населених
пунктах. Щастя, Часів Яр,
Станиця-Луганська, Попасна…
Де тільки не довелося побувати недавньому романтику
на розбурханому війною
Донбасі. Інколи вкрай стомленому йому здавалося, що
краще було б не бачити цього.
Та один випадок і донині
гріє душу бійця з позивним
«Блютуз». Надворі тоді під
весняним сонцем уже грівся
квітень. У теплих калюжах
на обпаленій війною землі
Донбасу зграйками купалися горобці. Другий місяць
весни дихав в обличчя прикордонників своїм теплом.
Тільки б радіти цьому, якби
не постійна настороженість.
Адже перебуваєш на рідній
землі, а відчуття небезпеки

увесь час переслідує тебе.
На броньованих кугуарах
з жовто-блакитним прапором колона «зелених кашкетів» просувалася у заданому

напрямку. Із населеного
пункту Щастя вони в’їхали у
Лисичанськ. У цей час додому
поверталися учні місцевої
школи. Перед пішохідним

переходом, аби пропустити
дітей, колона зупинилася.
– І тут відбулося те, чого
ніхто з нас, навіть бувалих
воїнів, не очікував, – розповідає «Блютуз», – а нашому
здивуванню не було меж. Від
побаченого хотілося чи то
заплакати, чи закричати від
радості, що охопила кожного
з нас.
Зупинилися діти. Як на
урочистій лінійці учні враз
вишикувалися і вклонилися
нам, своїм захисникам від
тих, хто приніс горе й страждання у їхній рідний дім.
– Мене охопило таке відчуття, ніби зараз готовий був
штурмувати Велику китайську
стіну із жменькою щебню в
руках, – жваво продовжив далі
«Блютуз». – І подумалося тоді:
«Це ж вітають наші українські
діти, а вони і є наша держава!».
– Зараз мені п’ятдесят
років, – закінчив свою схвильовану розповідь мобілізований до лав «зелених кашкетів» технік-залізничник.
– І доки триває війна на сході
України, захищатиму її незалежність.
Упевненість «Блютуза» у
прийнятому рішенні не викликала жодних сумнівів. 
Андрій ПОЛІЩУК

долі людські

Ламаючи стереотипи
У СТРОЮ «ЗЕЛЕНИХ
КАШКЕТІВ»
ПРАПОРЩИК ТЕТЯНА
ШАДЮК ВЖЕ МАЙЖЕ 10
РОКІВ. НА ЗАПИТАННЯ,
ЯК ЖЕ ЇЙ СЛУЖИТЬСЯ,
БЕЗАПЕЛЯЦІЙНО
ВІДПОВІДАЄ: «ЯК І
ЧОЛОВІКАМ, АДЖЕ
ДОБРЕ ЗНАЛА, КУДИ
ЙШЛА!»

Р

одом
вона
із
мальовничого прикордонного
містечка
Піщанка,
що на Вінниччині. Закінчила з відзнакою МогилівПодільський технологічний
технікум, а згодом і Вінницький аграрний університет.
Деякий час працювала в
освітянській та банківській
галузях. Та згодом вирішила
спробувати себе на правоохоронному поприщі, тим
паче поруч був гарний при-

клад – чоловік Сергій, який
проходив службу на посаді
інспектора
прикордонної
служби. Хто-хто, а Тетяна
добре знала специфіку його
професії, адже познайоми-

лася зі своїм обранцем ще
коли він служив на кордоні
з Придністров’ям. Тож ішла
до
Могилів-Подільського
загону з чітким усвідомленням: її завзяття і знання

тут потрібні! Чоловік, син та
рідні з розумінням поставилися до вибору Тетяни:
«Тепер у нас – повноцінна
родина охоронців рубежу!».
На запитання, як їй служиться, Тетяна
відповідає: «Як і чоловікам, адже я
добре знала, куди йшла. Так
само можу тримати автомат,
разом із колегами здавати
спортивні нормативи, працювати над важливими документами – жодних поблажок!
Вважаю, що жінці є і має
бути місце в армійському
середовищі. Стереотипи на
кшталт: «слабка стать і армія
– поняття несумісні», вже
давно зламані, а особливо
у час, який нині переживає
Україна».
Прапорщик Тетяна Шадюк
– інспектор прикордонної
служби 2 категорії – технік
групи реєстраційної та паспортної роботи відділу прикордонного контролю штабу
загону. Перш ніж потрапити

до свого колективу, пройшла спеціальну підготовку
в Навчальному центрі ДПСУ,
де навчилася володіти різними видами зброї та опанувала тонкощі прикордонного
законодавства.
За словами колег-чоловіків,
прапорщик Тетяна Шадюк –
приклад для наслідування.
Енергійна, об’єктивна, добра
й порядна, відмінно знає свою
справу, а якщо виникне необхідність, завжди прийде на
допомогу.
Пишається своєю мамою
і її 19-річний син Валентин,
який навчається у Вінницькому університеті на факультеті інформаційних технологій. По закінченні вишу юнак
мріє присвятити себе також
військовій службі. Тетяна Іванівна підтримує таке прагнення сина: «Дай Бог, аби мир
настав ще до того, як він одягне
військовий однострій…». 
Людмила КАТЕРИНИЧ
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за реальними подіями

Відрядження
Початок у №№27-34 за 2017 рік.

ЧАСТИНА VII
ОДИН ЗА ВСІХ
І ВСІ ЗА ОДНОГО...
Луганщина. Червень 2014 року.
Невдовзі після світанку.

Н

ечасто ніч на позиції, яку
хлопці назвали «Питомником», проходила спокійно.
От і цього разу бійці втомилися рахувати ворожі безпілотники,
що нишпорили над Красною Талівкою. Чортів «сусід» явно до чогось
готувався.
А тим часом відділення живе
своїм життям. Молодший сержант
Іван Красножон, який змінився з
поста спостереження, підкидає дров
у багаття, за кількасот метрів у тилу.
Відпочиває зміна, спить на карематах
поруч. Земля від вкопаного вогнища
прогріта.
Хлопцеві довелося декілька годин
пролежати за якийсь десяток метрів
від лінії кордону на дистанції, меншій ніж кидок гранати, до секрету
росіян по той бік «нуля». Українська
народна мудрість говорить: «Не вір,
як псові». На відміну від порядної
тварини – собаки, що зазвичай не
вкусить без причини, озброєні до
зубів російські прикордонники, перевдягнуті «спецназівці» та найманці,
які ввічливо й запопадливо вітаються

при зустрічі в пункті пропуску, заслуговують на довіру значно менше.
Тож від слуху, нічного зору, інтуїції,
вміння працювати зі спецспорядженням, зрештою, від банальної удачі
спостерігача, залежить життя. Звичайно, за декілька метрів праворуч
на такій же позиції страхує напарник,
і сектори огляду та вогню частково
перекриваються, але тільки частково.
Сьогодні таким напарником був Ігор
«Гарик». Він теж лежав, перетворившись на слух і не рухаючись зайвий
раз, дбайливо вмостивши зброю, щоб
не промокла. Основне завдання – не
пропустити момент, коли ворог, не
названий поки що таким, отримає
наказ, або ж, просто, коли у п’яного
москаля здадуть нерви. Адже з тієї
сторони так само лежить передовий секрет, видаючи себе лише іноді
надто гучним ударом черевика при
спуску в окоп під час зміни. У них там,
очевидно, сходинка укриття погано
викопана, от і ковзаються іноді. Або ж
уже «прийняли на груди». Однак загалом візаві поводяться тихо і досить
професійно.
Наряди заступають більше ніж на
добу, тож хлопці добре обжилися. Під
кронами густих хащ заховалося ціле
містечко. Приховане багаття, туалет, акуратно виметені стежки, щоби
безшумно пересуватися до позицій
спостереження, вішалка для одягу та
зброї, стіл, навіс, під яким у дощову
погоду зберігається сухий запас дров,
навіть імпровізовані дерев’яні бруси
та турнік-перекладина, на якій невисокого зросту молодший сержант

Тарас Галайко, на подив товаришів,
у бронежилеті та з автоматом за спиною підтягується шістнадцять разів...
Скоро має під’їхати машина зі
зміною наряду. Уже кипить вода в
казанку. Ось-ось нехитрий, але гарячий сніданок буде готовий. Спів
солов’їв проганяє непрошений сон.
Вічно злий і невиспаний капітанзамполіт заступив старшим наряду
поза графіком. Він замінив майора
Ігоря Радковського, якого нарешті
вдалося вмовити хоча б на добу лягти
в ліжко. Ігор декілька днів провів
на ногах з високою температурою і
переконати його полікуватися виявилося завданням не з простих...
Власне, усі знали, що робити. Старший сержант Роман Роєнко вкотре
протирав від ранкової роси кулемет,
і без того відчищений до ідеального
стану. Хтось порався на кухні. Ніч пройшла спокійно, команда більш ніж
надійна, тож хвилюватися нема про
що, але капітана щось гризло. Поряд
з двометровим велетнем і надійним
другом майором Радковським він
мимоволі почувався веселіше.
Роздуми офіцера перервав молодший сержант Ігор з позивним «Гарик».
– Товаришу капітане, в мене двоє
братів у Краснодоні зараз. – Місто
вже було окуповане і всі розуміли,
наскільки «Гарику» непросто. Розумію. Є якісь новини?
– Чи можна було б після наряду
подзвонити, запитати як вони?
– Не те що можна – треба.
– Але тут така справа: чув, що їх
«мобілізували» до сепарів.

– Ти ж військовий. Як говорити,
знаєш. Ніякої інформації про свою
службу, місця дислокації чи позиції.
– А не буде потім проблем із СБУ
через цю розмову?
– Що тобі сказати? Від того, що ти
запитаєш своїх родичів, чи вони живі
і здорові, державна безпека точно
не постраждає. На випадок чогось –
я тобі дозволив. І питання до мене.
Тільки без зайвого в ефірі. Інакше і
без СБУ буде непереливки...
– Звичайно, я ж собі не ворог.
Співрозмовники підійшли до
багаття, де вже зібралися усі інші, і
викинули у вогонь недопалки сигарет. Смітити в лісі – поганий тон.
Зміна тональності у співах пташок викликала тривогу значно
раніше, ніж вартові рубежів встигли
почути двигуни гелікоптерів. Гвинтокрили ішли з тилу, з української
території в сторону РФ. Ворожий
окрас, символіка і навіть моделі не
залишали сумнівів. Старий добрий
ще афганський «крокодил» – штурмовий Мі-24 вів ланку. Транспортний Мі-8 посередині явно із важливим вантажем. Ка-50 чи може 52,
«Чорна акула» –замикаючим. Ніколи
раніше хлопці не знали, скільки
думок може промайнути в голові
військового, поки він озвучує брудний багатоповерховий комплекс
матюків. А мозок тим часом працював у скаженому темпі…

Далі буде.
Володимир ПАТОЛА
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ґендер

Єдність & рівність
ЩО Б НЕ РОБИЛА ЖІНКА, ВОНА ЗАВЖДИ ДОСЯГАЄ МЕТИ. У КОЖНІЙ СПРАВІ ЖІНКИ ЗНАХОДЯТЬ
БАЛАНС І ДОМАГАЮТЬСЯ ВСТАНОВЛЕННЯ МИРУ,
ПОРЯДКУ І БЕЗПЕКИ. ЦЕ МІСІЯ ЖІНОК, ТОЖ І В
СПРАВІ ЗАХИСТУ СВОЇХ ПРАВ ВОНИ ПОСЛІДОВНО,
ДОЛАЮЧИ ПЕРЕПОНИ, ДОСЯГАЮТЬ УСПІХУ. ЧЕРГОВИМ ПРИКЛАДОМ ЦЬОГО СТАЛА ПЕРША В УКРАЇНІ
АСОЦІАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦЬ ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ (УАППО), ЯКА ДНЯМИ РОЗПОЧАЛА СВОЮ
РОБОТУ. УЧАСНИЦІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ
НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ, ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ТА ДЕРЖАВНУ ПРИКОРДОННУ
СЛУЖБУ УКРАЇНИ.

З

цього приводу відбувся прийом за участі представників
правоохоронних органів та
міжнародних
організацій,
що підтримали ініціативу. Створення
Асоціації стало можливим завдяки
зусиллям та відданості учасниць Робочої групи, які працювали над проектом
протягом підготовчого року. Проект

підтримки підготовки
поліцейських
(PTAP)
надав фінансову та організаційну допомогу задля втілення цієї ідеї в життя. Це
трирічний проект, що впроваджується в
Україні за фінансування МЗС Канади в
обсязі 6,5 млн канадських доларів.
Мета Асоціації – сприяння забезпеченню рівних прав і можливостей

жінок і чоловіків у правоохоронних
органах України.
Нині перед правоохоронними органами стоїть амбітне завдання – забезпечити рівні права та можливості
жінок і чоловіків.
– Цеглина за цеглиною ми будуємо мур, який захистить від будь-яких
проявів дискримінації як щодо жінок,
так і щодо чоловіків, – зауважила
заступниця міністра внутрішніх справ
України Тетяна Ковальчук, – надасть
однакові можливості для розвитку,
кар’єрного зростання, навчання і
вибору фаху, економічного добробуту,
можливості будувати сім’ю і реалізувати себе в професії.
На практиці Асоціація сприятиме
професіоналізації системи правоохоронних органів, укріпленню голосу
жінок у цих органах, адвокатуванню
жіночого лідерства і підсиленню
авторитету і довіри до них.
Вітаючи створення Асоціації Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в
Україні Роман Ващук сказав:
– Асоціація – це приклад феміністичної політики на практиці. Тобто реальне
об’єднання жінок і чоловіків, які вірять
у рівність прав і можливостей у справі
захисту законності в Україні. Водночас
це доказ нашої тісної співпраці, що віддзеркалюється у зростанні кількості
жінок у поліції та інших правоохорон-

них органах. Канада дуже рада, що ми
можемо підтримати цю ініціативу, спрямовану на виконання Національного
плану дій для забезпечення Резолюції
Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,
безпека.
Представниці
Держприкордонслужби взяли активну участь у створенні Асоціації, увійшовши до складу
Робочої групи. Між іншим, ДПСУ –
єдине відомство, де з 2006 року діє
принцип рівних можливостей, тобто
у прикордонній службі жінки можуть
обіймати будь-які посади. На сьогодні 24 відсотки особового складу
Держприкордонслужби – це жінки, з
яких 11 відсотків – офіцери.
У свою чергу, радниця з питань поліції Проекту підтримки підготовки поліцейських Трейсі Харді висловила впевненість, що створення асоціації – лише
початок великої справи:
– Я вірю у швидке проведення
реформ в Україні. Лише рік тому ми
вперше зустрілися із Робочою групою
і за такий короткий час вони все підготували, аби сьогодні Асоціація розпочала свою діяльність. Головне для
вашого успіху – залучайте талановитих
жінок, використовуйте досвід експертів
і будьте впевнені в собі.
Створена Асоціація – елемент
реформ в Україні, тож учасники
зібрання висловили сподівання, що її
діяльність наблизить українську державу до європейської та євроатлантичної інтеграції.
Асоціація буде відкрита для жінок
і чоловіків, які є представниками
правоохоронних органів.
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