духовність

віра

Прикордонник

№ 13, 7 квітня 2017 року

Христове воїнство

Святкуємо Вербну неділю

У лавах прикордонного відомства триває
процес розгортання діяльності військового
духовенства. Головним завданням душпастирів
у військових колективах є сприяння задоволенню
релігійних потреб вояків, виховання у
них патріотизму, високої моральності,
шанобливого ставлення до духовної
спадщини та героїчного минулого
стор.
українського народу.

За тиждень до Великодня християни східного
обряду відзначають Вербну неділю, що знаменує Вхід
Господній у Єрусалим. Цього дня Ісус в’їхав у ворота
міста на віслюку. Його зустрічали городяни
й кидали під ноги пальмові гілки – символ
миру та спокою. Син Божий вже тоді знав,
що цей шлях неодмінно приведе його до
Голгофи, але розумів, що вмирає заради
стор.
життя та порятунку всього людства.
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Компетентність і доброчесність
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,695 ìëí îñ³á
òà 385 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 87 îñ³á,
çîêðåìà, 3 íåçàêîííèõ ì³ãðàíòè

Вèëó÷åíî

8 îäèíèöü çáðî¿,
8 áîºïðèïàñ³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 2,498 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Он-лайн прописка
Міністр юстиції Павло
Петренко заявив, що українці незабаром зможуть в режимі он-лайн
оформити місце реєстрації та прописки, а також отримати свідоцтво
про народження. Таке нововведення стане можливим після ухвалення Верховною Радою Закону
України «Про електронні
довірчі послуги». Також він зазначив, що без будь-яких паперових
документів українці зможуть
отримувати зазначені документи
на свою пошту. Крім того, міністр
повідомив, що вже 474 пологових
будинки видають довідки про народження. Тобто батьки 129 тисяч
новонароджених змогли отримати
свідоцтво безпосередньо в пологових будинках.
Сергій ПОЛІЩУК

Правила в’їзду
в Шенген
ускладнюються
Влада Європейського Союзу
вирішила зробити жорсткішими
правила в’їзду в країни Шенгенської угоди з 7 квітня 2017 року.
Про це повідомили у Прикордонній
службі Польщі. Зміна Шенгенського кодексу про кордони накладає на всі держави-члени обов’язок
ретельно перевіряти кожну людину,
яка в’їжджає на територію Шенгенської зони або виїжджає з неї.
Відтепер всі особи, які перетинають
зовнішні кордони ЄС, будуть піддаватися більш ретельній перевірці,
а також зросте тривалість проходження прикордонного контролю,
зазначили польські прикордонники. Такі зміни є реакцією на
підвищення терористичної загрози
країнам Європи.
Олена ТАЩИЛІНА

Нові правила
для водіїв
Верховна Рада прийняла
Закон «Про внесення
змін до статті 41 Закону України «Про дорожній рух» (щодо
пріоритетності транспортних
засобів, які рухаються по колу)».
Згідно з пояснювальною запискою
до документа складна соціальноекономічна ситуація в Україні
призвела до відсутності дорожньої
розмітки та знаків на автомобільних шляхах. Також у кожному місті
діє правило перетину перехрестя
з рухом по колу, що викликає
аварійність на таких ділянках. Тому
сьогодні затребувані зміни, якими
запроваджуються єдині правила
перетинання транспортними засобами перехрестя, де організовано
круговий рух. Відтепер перевага в
русі на перехрестях, де організовано
круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по
колу. Саме так організовано рух
в європейських країнах і, як свідчить статистика, кожен раз після
введення в дію такого порядку
аварійність на перехрестях зменшувалася приблизно на 80 відсотків.
Також нагадаємо, що раніше було
змінено порядок використання
поліцейськими жезла. Тепер його
можна використовувати тільки для
регулювання дорожнього руху, а
зупиняти поліцейські будуть або
червоним сигнальним диском або
рухом руки.
Василь ДРОЗДОВ
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На «Євробачення» безпечно
і з комфортом
У Міжнародному аеропорту
«Бориспіль» відбулися навчання
з питань забезпечення
безпеки та правопорядку під
час міжнародного пісенного
конкурсу «Євробачення».
Володимир ПАТОЛА
Участь у навчаннях взяли перший заступник міністра внутрішніх справ України
генерал-полковник Сергій Яровий, Командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров, перший заступник Голови Держприкордонслужби України генерал-лейтенант Василь
Серватюк, очільник ДСНС Микола Чечоткін та
керівники підрозділів Нацполіції й Держприкордонслужби.
За словами Сергія Ярового, окремий ситуа
тивний центр МВС контролюватиме усю безпеку, робитиме аналітику, прогнозуватиме й
оперативно реагуватиме на всі виклики, які
можуть статися під час підготовки і проведення пісенного конкурсу.
– Ми розуміємо, що не всі намагатимуться просто приїхати в Україну, подивитися, а деякі матимуть й інші задуми.
Тому найголовніше – передбачити все,
починаючи з кордону, починаючи з аеропорту «Бориспіль». Саме тому перший етап
навчань з порядку прикордонного контролю
ми проводимо безпосередньо тут, – зазначив
Сергій Яровий.
Він також повідомив, що під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення»
заплановано три режими роботи: посилений,
піковий і надзвичайний.
Василь Серватюк зазначив, що прикордонне відомство готове за компетенцією до
виконання завдань по «Євробаченню-2017».
Він нагадав, що маючи практичний досвід
забезпечення пропуску під час масштабних
заходів, набутий під час проведення в Україні
чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012»,

Держприкордонслужба активно готується до
«Євробачення-2017».
Василь Серватюк наголосив, що перед
прикордонниками стоїть конкретне завдання
– забезпечити ритмічний пропуск через держрубіж учасників та глядачів пісенного конкурсу.
– Прогнозується, що основними пунктами
пропуску, задіяними під час пропуску учасників і гостей «Євробачення», будуть пункти
пропуску для повітряного сполучення, на які
припаде до 70 відсотків від загальної кількості
прибуваючих на пісенний конкурс. 20 відсот
ків користуватимуться автомобільними пунктами пропуску, ще 10 відсотків – залізничним
сполученням», – зазначив Василь Серватюк.
Під час проведення «Євробачення» військовослужбовці Нацгвардії спільно з Нацполіцією та представниками інших силових
структур забезпечуватимуть безпеку Міжнародного виставкового центру, Євромістечка,
Міжнародного центру культури та мистецтв
«Жовтневий», церемонії «Червона доріжка»,
органів державної влади й дипломатичних
об’єктів.
У складі кожного з підрозділів буде необхідна кількість поліцейських, прикордонни-

ків, військовослужбовців, які вільно володіють
англійською мовою.
– Сьогодні було продемонстровано дії сил
і засобів ОКПП «Київ», Десятого окремого
загону оперативного реагування Держприкордонслужби та підрозділів Національної поліції
з метою підготовки до проведення в Україні
фінальної частини «Євробачення 2017», –
розповідає заступник начальника штабу –
начальник відділу прикордонного контролю
Окремого контрольно-пропускного пункту
«Київ» майор Олег Комісарук – на практиці
підрозділи відпрацювали питання узгодження
дій щодо локалізації конфліктних ситуацій,
припинення порушень громадського порядку,
нестандартних ситуацій, виявлення та затримання осіб, які перебувають у базах даних
правоохоронних органів. Під час таких заходів, зазвичай, виявляються недоліки та прорахунки, які неможливо побачити під час теоретичної підготовки, тому ми вдячні учасникам,
гостям навчань, тренувань за висловлення
своїх критичних зауважень. Це дасть нам
можливість у той стислий термін, який залишився до «Євробачення» врахувати інформацію, збільшити сили та засоби на загрозливих
напрямках.
n

співробітництво

Професійно про головне
Сергій МОРОЗОВ

На базі Навчального центру Прикордонної варти Республіки
Польща в місті Кентшин відбувся модуль інтерактивного
і дистанційного Міжнародного навчального курсу з питань
забезпечення безпеки та управління кордонами для вищого
керівного складу (BSMSL-2).

У якості експертів і слухачів у навчаннях взяли участь представники Адміністрації
та Національної академії Держприкордонслужби.
Упродовж двох тижнів спеціалісти прикордонних, митних і міграційних відомств
з Австралії, Боснії та Герцеговини, Грузії,
Литви, Республіки Молдова, Республіки
Польща, Португалії, Таджикистану, Тунісу
та України вивчали особливості отримання
інформації, оцінки загроз і впливів у сфері
захисту кордонів, порядку організації та
здійснення профілювання ризиків. Також
експерти розглянули конкретні приклади
систем прикордонної безпеки, у тому числі
комплексної оцінки шенгенського типу та
нові підходи до інтегрованого управління
держрубежами.
Навчання було не лише теоретичним. Так,
учасники на практиці ознайомилися з роботою Варминсько-Мазурського регіонального
управління, прикордонних постів «Гжехотки»
та «Безледи» Прикордонної варти Республіки
Польща. Також розробили оціночну систему
для однієї з ділянок кордону, оцінили її та зробили доповідь.
n
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Протягом трьох місяців у
Державній прикордонній службі
тривала антикорупційна
акція «Вільні від корупції», яка
стала продовженням системної
роботи відомства з реалізації
визначених Президентом
України пріоритетів державної
політики зі зниження
корупційних ризиків у
прикордонній сфері.

Андрій ДЕМЧЕНКО

Наступним етапом у даному напрямку
роботи стане антикорупційна акція «На
шляху до доброчесності», яка у Держприкордонслужбі стартує вже найближчими
днями. У ході її реалізації буде удосконалено систему превентивної роботи із запобігання корупції з урахуванням Антикорупційної програми Держприкордонслужби
на 2017 рік. Крім того, буде зосереджено
увагу на зміцненні доброчесності персоналу
та свідомої відмови від можливих корупційних проявів і викорінення подвійних
стандартів. Окрема увага приділятиметься
впровадженню ефективного внутрішнього
та зовнішнього моніторингу корупційних
ризиків.
Варто зазначити, що протягом минулого року ефективного результату в протидії
корупції вдалося досягти завдяки активній
участі персоналу у таких антикорупційних
операціях, як: «Чисті руки», «Доброчесність»
та «Я не беру хабарів». Однозначно позивний
результат мав і перший міжнародний анти-

корупційний тиждень на кордонах України,
Румунії та Молдови, що проходив у 14 пунктах пропуску.
Результатом усіх проведених заходів минулого року було різке збільшення
випадків відмов прикордонників від запропонованої неправомірної вигоди. Найбільшу кількість відмов від хабарів зафіксовано на східній ділянці та в південному регіоні. Переважну більшість грошових коштів
прикордонникам пропонували за сприяння
у пришвидшеному та безперешкодному
пропуску через державний кордон, продовження реєстрації при порушенні термінів
перебування в Україні, вирішення питання
незаконного переміщення товарів. Крім
того, громадяни намагалися відкупитися за
непритягнення до адміністративної відповідальності, перетинання кордону за недійсними, підробленими або без належних
документів, пропуск через кордон без нотаріально посвідчених згод батьків на виїзд
дитини тощо.
n

соціальні гарантії

Упевненість у завтрашньому дні
У Адміністрації
Держприкордонслужби
відбулося засідання
комітету громадського
об’єднання
«Всеукраїнської
організації ветеранівприкордонників», де було
розглянуто питання
надання медичної
допомоги ветеранамприкордонникам.
Світлана ДЕЙЧУК
– Питання задоволення соціальних інтере
сів ветеранів, вдів прикордонників та інших
категорій членів нашої організації є актуальним і воно перебуває під нашою постійною
увагою, – наголосив голова комітету генераллейтенант у відставці Анатолій Макаров. –
Серед головних пріоритетів – збереження й
отримання пільг, установлених чинним законодавством України, пенсійне забезпечення
та охорона здоров’я.
На засіданні було зазначено, що комітет постійно тримає на контролі ці питання.
Зокрема, за ініціативою «Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників» здійснено
нормативне закріплення ветеранів за медичними установами інших силових структур у
регіонах, де відсутні заклади охорони здоров’я
прикордонної служби.
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гарячі будні

Кордон без корупції

Дана акція стала першим етапом соціальної антикорупційної платформи Держприкордонслужби у 2017 році. У рамках її проведення
відмічається зниження рівня правопорушень
у всіх регіональних управліннях, відсутність
адміністративних корупційних правопорушень, на 54 відсотки зменшилася загальна
кількість кримінальних правопорушень, у
тому числі із отриманням неправомірної
вигоди на 59 відсотків.
Крім того, відмічаються позитивні
результати свідомої поведінки персоналу
стосовно відмов від неправомірної вигоди.
Так, протягом першого кварталу нинішнього
року зафіксовано понад 300 відмов прикордонників від запропонованих громадянами
хабарів. Нагадаємо, що у торік було задокументовано 1022 спроби підкупу охоронців
рубежу.
До активу відомства впевнено можна віднести й створення Центру профілактики
корупційних ризиків та виховання доброчесності. Відповідні підрозділи введені також у
регіональних управліннях та органах охорони
кордону.

Прикордонник
України

У пункті пропуску «Ужгород», реалізуючи оперативну
інформацію, співробітники
внутрішньої безпеки та СБУ
зупинили «БМВ», яким прямували двоє наших співвітчизників. Пасажири показали охоронцям рубежу квитки на літак
і запевнили, що вони поспішають. Проте це не завадило
правоохоронцям поглиблено
оглянути авто. Таке рішення
себе виправдало: у задньому
бампері та під сидінням іномарки було виявлено схованки,
забиті сигаретами та бурштином. Загалом правоохоронці
вилучили майже 1,5 тисячі
пачок сигарет та 30 кілограмів необробленого бурштину.
Паралельно працівники СБУ та
внутрішньої безпеки відомства
перевіряють причетність до
оборудки працівників
контрольних служб.
Олена ТРАЧУК

Золотий багаж

У пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники зупинили автомобіль «Шкода».
Помітивши хвилювання 27-річної пасажирки, правоохоронці
вирішили провести поглиблений огляд багажу та автівки.
Підозри підтвердилися, адже
під обшивкою валізи українки
вартові рубежу виявили золоті
ювелірні вироби. Також, щоб
перехитрити правоохоронців,
жінка примотала до свого
тіла клейкою стрічкою ще сім
пакунків з прикрасами. Вага
золотої контрабанди становить
близько двох кілограмів.
Оксана ІВАНЕЦЬ

Паркан не здолали

Реалізуючи оперативну
інформацію, наряд відділу
«Рава-Руська» Львівського
загону виявив біля держрубежу
групу нелегальних мандрівників
– двох громадян Афганістану та
двох українок, які намагалися
подолати загороджувальний
паркан. Згодом прикордонники разом з Нацполіцією
продовжили оперативні заходи
і незабаром затримали ще й
громадянина Узбекистану, який,
можливо, причетний до організації незаконного переміщення
затриманих осіб.
Ярослава МЕЛЬНИК

Як у рукавичці
Відповідно до статуту організації прийнято рішення про створення постійно діючих
комісій при комітеті, в тому числі з питань
соціально-правового і медичного забезпечення.
Присутні відзначили покращення роботи
Клінічного санаторію «Аркадія». Тут відкрито
грязелікування. Тож нині він став реабілітаційним закладом. До сфери управління Держприкордонслужби передано санаторій «Немирів»,
який має три джерела мінеральної води. Незабаром відбудеться його відкриття. Тож рівень
санаторно-курортного лікування вартових
рубежу та ветеранів суттєво вдосконалено.

Директор Департаменту персоналу Адміністрації Служби полковник Сергій Сердюк наголосив, що медичні заклади відомства мають
передові лікувальні технології, що дуже важливо
для пацієнтів. Що стосується психологічного
контакту з ветеранами, то тут йде переконлива
і тривала робота. Разом із Об’єднаною профспілковою організацією та її головою Антоніною
Птицею узгоджуються усі питання, що виникають з приводу проблем ветеранів. Зокрема, на
сьогодні включено до колективного договору
норми про лікування осіб відомства, які є ветеранами праці. Служба цілком відкрита для спілкування і завжди йде назустріч ветеранам.
n

На Одещині прикордонники
разом із представниками прокуратури та Нацполіції проводять санкціоновані обшуки в
місцях можливого перебування
незаконних мігрантів, зокрема в
населених пунктах Овідіопольського району. Така робота
приносить позитивні результати: за двома адресами правоохоронці виявили 41 громадянина В’єтнаму. Як виявилося,
іноземці перебували в Україні
з порушенням законодавства.
Наразі тривають подальші
слідчі дії.
Олександр ЯКОВЕНКО
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нове обличчя кордону
Днями розпочався черговий масштабний набір до
реформованих органів і підрозділів Служби в рамках
пілотного проекту «Нове обличчя кордону». Офіційний старт
рекрутерської кампанії відбувся в аеропорту «Бориспіль».
Натиском символічної кнопки Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман запустив електронну систему прийому та
опрацювання анкет кандидатів, які бажають взяти участь у
проекті.
Володимир ПАТОЛА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
На урочистостях були присутні міністр
внутрішніх справ Арсен Аваков, Голова Держ
прикордонслужби генерал-полковник Віктор
Назаренко, Надзвичайний і Повноважний
Посол США в Україні Марі Йованович та
старший координатор програм Міжнародної
організації з міграції в Україні Алесся Скіавон. Завдяки відеозв’язку з пунктом пропуску
«Краковець» у заході взяли участь прикордонники Західного регіонального управління та
керівництво Львівської облдержадміністрації.
Протягом місяця проводитиметься відбір майбутніх співробітників підрозділів
Окремого контрольно-пропускного пункту
«Київ» та Мостиського прикордонного загону
для виконання завдань в аеропорту «Бориспіль», автомобільному пункті пропуску «Краковець» та на залізничній станції «КиївПасажирський».
Прем’єр-міністр України Володимир Гройс
ман привітав кандидатів, висловив їм свою підтримку та сподівання на плідну ефективну роботу.
– Мені надзвичайно приємно сьогодні
бути присутнім на черговому етапі відбору
кращих із кращих представників прикордонної служби. Етап нової хвилі відбору має назву
«Нове обличчя кордону». Я перефразую і
скажу, що ви є насправді обличчям країни, –
наголосив Голова Уряду.

Хочу подякувати Прем’єр-міністру за те, що
він прийняв нашу стратегію: антикорупційна
боротьба – це не гасло, а конкретні кроки,
насамперед це гідна заробітна платня для вас,
для кращих, для тих, хто не братиме хабарі,
для тих, хто виконуватиме свої обов’язки
гідно.
Партнерами нинішнього етапу проекту
виступили Посольство США в Україні та Міжнародна організація з міграції.
– Ви перші вітаєте тих, хто подорожує, і
ви є першою лінією безпеки кордону, – наголосила Надзвичайний і Повноважний Посол
США в Україні Марі Йованович. – Дуже важливо, аби громадськість і ваші сусіди знали, що
ваші службовці дотримуються найвищих стандартів. Місія цього проекту подвійна: викоренити корупцію завдяки прозорому прийому
на роботу працівників на конкурсній основі
та створити ефективні пункти перетину кордону, щоби вони працювали як єдине вікно.
Цей проект розпочинає найглибшу реформу
прикордонної служби. Вона включає перехід
на нову прозору практику залучення персоналу, запровадження найсучасніших технічних засобів і проведення глибокого навчання
в «Борисполі» і «Краковці». Ці підрозділи стають зразком для формування інших пунктів
перетину кордону. Ми вдячні прикордонній
службі, всім вам і нашому партнеру – Міжнародній організації з міграції за їхню непохитну відданість підготовці цієї ініціативи,
яка повинна докорінно змінити роботу Держ
прикордонслужби. І нас надихає те, що ваше

Посилення з одного боку вимог до військовослужбовців,
а з іншого – їх грошового забезпечення та соціальних
гарантій – це ключові фактори, які завжди допомагали
залучити на службу відданих справі професіоналів.
Слід зазначити, що подати анкети на
участь у конкурсі можуть як військовослужбовці Держприкордонслужби, так і цивільні
громадяни. Загалом планується відібрати
близько 800 осіб. Причому більшість із них –
із представників цивільної молоді.
– Друзі, передусім хочу сказати навіщо ми
це робимо, – розпочав свій виступ Арсен Аваков. – Ми хочемо піднятися на інший рівень.

відомство вирішило запровадити нові стандарти набору й на інші підрозділи, зокрема й
внутрішньої безпеки.
Водночас Марі Йованович привітала
випускників програми навчання з використання поліграфа, яка щойно завершилася у
Держприкордонслужбі, та висловила сподівання, що їхня діяльність забезпечить прозорість процесу перевірки кандидатів на посади

Компетентніст
в нових підрозділах. Посол також вручила
очільнику прикордонного відомства сертифікати на чотири «детектори брехні», які
уряд США закупив для українських вартових
рубежу.
Анкети кандидатів оброблятимуться автоматизованою електронною системою без втручання посадових осіб. Для цього проведено
розробку і практичне тестування відповідного
програмного забезпечення. Крім того, для
конкурсного відбору вперше в історії відомства у систему кадрового менеджменту інтегровано підрозділ перевірки особового складу
на поліграфі.
Водночас для переможців конкурсу створено належний рівень мотивації служби.
Зокрема, грошове забезпечення молодшого
персоналу на сьогодні складатиме близько 9
тисяч гривень на місяць. Також передбачено
подальше кар’єрне зростання, професійна
підготовка за міжнародними стандартами та
сучасне екіпірування.

– Державна прикордонна служба протягом двох останніх років системно реформується в загальному секторі розвитку безпеки
та оборони держави, – зазначив генералполковник Віктор Назаренко. – Один із важливих напрямків – реформування кадрового
менеджменту. Ми всі сьогодні присутні на
завершенні першого етапу проекту «Нове
обличчя кордону». Він має дуже символічну назву. Якщо ви порівняєте два строї,
які стоять по обидва боки зали, ми бачимо
випускників першого проекту – це підрозділи «Жуляни» і «Гостомель». Зараз вони
готуються до конкурсних іспитів у Борисполі
для того, щоб завершити процес по місту
Києву. З іншого боку присутні майбутні представники «Нового обличчя кордону». Ми
розпочинаємо цей проект на автомобільних
пунктах пропуску західної ділянки, зокрема
по «Краковцю».
Віктор Назаренко подякував Прем’єрміністру України, міністру внутрішніх справ,
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Проект уже дав реальні результати. Так, минулого тижня відбулася сесія EUAM, на якій відзначено дуже важливі зміни. За перший рік впровадження «Нових облич кордону» рівень довіри до
прикордонного відомства зріс на 12 відсотків, а
місія EUAM співпрацю з Держприкордонслужбою
України назвала однією з найбільш успішних.

пункту «Київ» переважно пов’язані з Міжнародним аеропортом «Бориспіль» (це зумовлено кількістю та характером рейсів), «Нові
обличчя кордону» першої формації встигли
відзначитися і у відносно спокійних «Жулянах». Так, протягом 2016 року ними складено
більш ніж півтори тисячі протоколів про адмі-

«Нові обличчя кордону» першої формації встигли
відзначитися і у відносно спокійних «Жулянах». Так,
протягом 2016 року ними складено більш ніж півтори
тисячі протоколів про адміністративні правопорушення,
за результатами яких до державного бюджету стягнуто
штрафів більш ніж на два мільйони гривень; виявлено
28 підроблених та 52 недійсних паспортних документів,
21 документ, у яких були підроблені дата–штампи,
прийнято рішення про непропуск майже півтисячі осіб, з
яких більше двохсот – незаконні мігранти.
– Кожна людина на державному кордоні повинна відчувати себе комфортно,
а прикордонник – відчувати відповідальність за комфортний перетин кордону і
захист Батьківщини, – наголосив Віктор
Назаренко.

ністративні правопорушення, за результатами
яких до державного бюджету стягнуто штрафів
більш ніж на два мільйони гривень; виявлено
28 підроблених та 52 недійсних паспортних
документів, 21 документ, у яких були підроб
лені дата-штампи, прийнято рішення про

ть і доброчесність
та американському послу за надану допомогу,
зокрема і поліграфи. Адже однією із складових
проекту є перевірка не тільки на професійні,
фізичні якості чи IQ, але й перевірка на добро-

Лейтенант Ольга Бабенчук, начальник
відділення зв’язку відділу прикордонної
служби «Бориспіль-1» – кандидат на участь
у черговому етапі пілотного проекту. Жінка

Подати анкети на участь у конкурсі можуть як
військовослужбовці Держприкордонслужби, так і
цивільні громадяни. Загалом планується відібрати
близько 800 осіб. Причому більшість із них – із
представників цивільної молоді.
чесність. Уже пройшла навчання група фахівців, які отримали відповідні сертифікати.
Другий етап проекту планується завершити
до Дня Незалежності, а потім його розповсюдити ще на три автомобільних пункти пропуску («Рівне», «Рава-Руська» та «Шегині»)
і чотири авіаційних пункти пропуску (аеропорти Одеси, Львова, Харкова та Дніпра).

має неабиякий досвід, адже вона уже 14
років на службі в підрозділах охорони кордону. Знає досконало не лише апаратуру
зв’язку, а й особливості роботи з паспортними документами. Володіє іноземними
мовами. Висловлює сподівання на краще,
що будуть тільки гарні зміни, і це стане нагодою для особового складу рости надалі й
розвиватися по службі.
– Гідне грошове забезпечення та належні
умови для професійної підготовки спеціалістів
забезпечать великий конкурс та, відповідно,
можливість для більш якісного відбору. – Каже
Ольга Бабенчук. – У службі на пункті пропуску
немає нічого надзвичайного та неможливого
для молодої активної, вмотивованої людини,
яка може і хоче здобувати знання. Водночас
необхідно розуміти, що для належного виконання своїх обов’язків наш особовий склад
мусить знати дуже багато, безперервно працювати над собою. Змінюється законодавство,
не стоять на місці технології – ані наші, ані ті,
які використовують зловмисники. Необхідно
іти в ногу з часом і постійно навчатися. Я
гадаю, що проект дасть більше мотивації для
прагнення та натхнення людей розвиватися.
І справа тут не тільки в матеріальному забезпеченні. Я та мої колеги повинні мати більше
досвіду і знань на сьогодні. Думаю, що в майбутньому будуть більш вимогливі критерії до
нашої роботи.
А поміж тим військовослужбовці, які брали
участь у першому етапі проекту, вже продемонстрували його ефективність практичними
результатами служби. Попри те, що основні
показники Окремого контрольно-пропускного
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непропуск майже півтисячі осіб, з яких більше
двохсот – незаконні мігранти. Новий 2017
рік особовий склад «Жулян» також розпочав
яскраво. У середині січня у літаку з Тегерану
в ящиках поміж запасними частинами для
ремонту повітряного судна вартові рубежу виявили комплектуючі до протитанкового керованого ракетного комплексу «Фагот».
Посилення з одного боку вимог до військовослужбовців, а з іншого – їх грошового забезпечення та соціальних гарантій – це ключові
фактори, які завжди допомагали залучити
на службу відданих справі професіоналів. Не
останню роль відіграє й підвищення соціального статусу військових протягом останніх
років та підвищення рівня поваги й довіри до
них у суспільстві. Безумовно, «Нові обличчя
кордону» стануть новою генерацією вартових рубежів, яка не зганьбить своїх попередників. Тим, хто наважиться подати заявку
зараз і пройде відбір, знадобиться дуже багато
терпіння, працездатності й наполегливості,
адже освоєння величезного обсягу законів,
способів захисту і підробок документів, технічних засобів і зброї, приведення до належної форми свого рівня фізичної підготовки за
дуже короткий строк, навіть під керівництвом
найдосвідченіших українських колег та найкращих міжнародних інструкторів – легкою
справою не буде. Проте, зрештою, воно того
варте!
n
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Роки незабутні
«Життя прожити – не
поле перейти» промовисто
нагадує народна мудрість.
А коли людина за свої 90
років на цьому полі залишила
здобутки, що можуть стати
орієнтиром для майбутніх
поколінь, тоді сміливо
можна стверджувати:
пройшла вона свій життєвий
шлях як годиться: мудро й
самовіддано.
Володимир ДАШУК
Саме це стало головним лейтмотивом
теплих щирих привітань, котрі в одинокій,
але затишній квартирі березневого дня
звучали на адресу господаря – 90-річного
полковника у відставці Старовойтова Костянтина Савелійовича. Його ім’я завжди на
доброму слуху у Черкаській обласній громадській організації колишніх охоронців
державних рубежів. Знає і шанує ветерана
персонал Навчального центру з підготовки
молодших спеціалістів імені генералмайора Ігоря Момота.
– Ваша самовідданість службі у лавах
«зелених кашкетів» є гарним прикладом
для виховання нинішніх захисників кордону, – сказав, вітаючи Костянтина Савелійовича, підполковник Павло Гаріст. – Тож

Вам, дорогий ювіляре, є чим гордитися на
схилі свого віку. Дай Бог, Вам, і надалі міцного козацького здоров’я!
У цей час очі ветерана ніби висвітлювали його душевну радість: «Не забули,
пам’ятають про мене…». І наразі в голові
майнула смутна думка: «Як жаль, що не
дожила Валюша до мого 90-ліття. Разом би
його святкували».

«Не дожила…». Шістнадцять років тому
Вічність назавжди розлучила його з Валентиною Максимівною – коханою дружиною,
матір’ю їхніх дітей і надійним помічником
чоловіка-офіцера, який обрав своєю життєвою долею службу на кордоні. Вона завжди
була поруч, мужньо долаючи разом зі своїм
Костею усі побутові негаразди та переїзди до
нових місць служби її обранця. Навіть уже

перед звільненням у відставку, коли Костянтин Савелійович займав посаду начальника
бойової підготовки штабу Мукачівського
прикордонного загону, Валентина Максимівна не так часто й бачила свого чоловіка
вдома – більше часу він проводив на розкиданих у горах заставах та стрільбищі військової частини.
Багато подій спливло за роки життя полковника Старовойтова. Та чи не найбільшою
радістю для нього стало те, що син Юрій
обрав для себе батькову професію. П’ять
років тому він, маючи заслужену повагу
колег-побратимів, звільнився у запас також
у званні полковника. Нині батько і син з гордістю згадують, що на полі власного життя
в обраній професії сіяли тільки добрі зерна
для продовжувачів їхньої справи.
– Ми раді бачити нашого ювіляра, – як
завжди життєрадісного, сповненого оптимізму у дні завтрашньому, – наголосив,
обіймаючи іменинника, очільник Черкаської громадської організації ветеранівприкордонників полковник у відставці
Микола Журавель.
На запитання одного із гостей в чому
секрет його довголіття, Костянтин Савелійович, усміхнувшись, відповів коротко:
«Любов до життя та улюбленої справи, яку
мені пощастило мати».
По-весняному світлого дня полишаючи оселю 90-річного господаря, його
гості висловили спільне бажання, щоб
і надалі вона повнилася оптимізмом та
добрим здоров’ям полковника у відставці
Старовойтова.
n

духовність

Христове воїнство
У лавах прикордонного
відомства триває процес
розгортання діяльності
військового духовенства.
Головним завданням
душпастирів у військових
колективах є сприяння
задоволенню релігійних
потреб вояків, виховання у
них патріотизму, високої
моральності, шанобливого
ставлення до духовної
спадщини та героїчного
минулого українського народу.
Роман ТКАЧ
Уже не перший рік поспіль для цього
у Сумському загоні проводиться чітка та
послідовна робота. Тут охоронці рубежу
налагодили тісні зв’язки з місцевими священнослужителями. Останні беруть активну
участь у таких заходах «зелених кашкетів»,
як проводи і зустрічі бойових підрозділів,
що повертаються із зони АТО, здійсненні
богослужінь у дні релігійних свят. Самі священики не тільки часто відвідують підрозділи, що несуть службу на буремному сході
країни, підтримують вояків своїм пастирським словом і молитвами, а й надають благодійну допомогу.
Днями
настоятель
СвятоМиколаївського храму села Піщаного протоієрей Максим зустрівся з персоналом
управління загону та цікаво провів бесіду
про здоровий спосіб життя військовослуж-

бовців. При цьому душпастир особливу
увагу звернув на те, як краще всього підтримувати вояків, котрі страждають посттравматичним синдромом, набутим під час
виконання бойових завдань у зоні АТО.
У своїй промові перед присутніми святий отець зауважив, що служіння військової людини, спрямоване на християнську
жертовність, наближає її як особистість до
Самого Христа. Він же тих, хто виконує Його
заповіді, називає своїми. Зокрема, заповідь
«Немає більше тієї Любові, якщо хтось віддасть своє життя за друзів своїх» – прямий
шлях до єдності воїна з Христом. І тут важливо зазначити, що життя і здоров’я першого – це особлива цінність й для самого
Господа. Тому погані звички, які наносять
шкоду цій цінності, без перебільшення, є
образою Христа, наголосив отець Максим.
Знаковою подією для персоналу Сумського загону стало освячення управління
військової частини з благословення архієпископа Сумського і Охтирського Мефодія.
Урочистий обряд провели старший благочинний Сумської єпархії протоієрей Богдан
Козенко та настоятель храму Андрія Первозванного міста Суми ієрей Владислав Чайка.
Окрім того, згідно з волею святішого
Патріарха Київського і всієї Руси-України
Філарета військових, волонтерів та представників місцевої влади нагороджено медаллю
«За жертовність і любов до України». Так
Українська православна церква Київського
патріархату відзначила вклад патріотів у
захист територіальної цілісності нашої держави. Серед семи нагороджених жителів
Сумщини високої честі Церкви був удостоєний старший офіцер з питань військового
духовенства відділу персоналу Сумського
прикордонного загону майор Руслан Бучко.

– Ця відзнака вимагає від мене ще
більших зусиль для налагодження плідної
співпраці охоронців державного рубежу зі
священнослужителями, – наголосив офіцер, отримуючи медаль. – Наша взаємодія

з духовними наставниками може слугувати добрим прикладом у вихованні персоналу та створенні здорового моральнопсихологічного клімату у військових
колективах.
n
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За тиждень до Великодня
християни східного обряду
відзначають Вербну неділю,
що знаменує Вхід Господній у
Єрусалим. За біблійним сюжетом
цього дня Ісус в’їхав у ворота
міста на віслюку. Його урочисто
зустрічали городяни й кидали
під ноги пальмові гілки – символ
миру та спокою. Син Божий вже
тоді знав, що цей шлях неодмінно
приведе його до Голгофи, але
розумів, що вмирає заради життя
та порятунку всього людства.
Звичай святити вербу дуже
давній, бо вже в «Ізборнику» (1073
рік) згадується «Праздьникъ
вербны». Згадує про вербу і
Данило Паломник (1095 – 1108),
що відвідав Єрусалим і там бачив
«древіе много по брегу Іорданову
превысоко, яко вербіе єсть и
подобно». То були пальми, що
нагадали нашому землякові рідне
чернігівське «вербіе».

Святкуємо Вербну неділю
Світлана ДЕЙЧУК
Вербна неділя означає визнання існування Ісуса Христа та перемогу віри. Вхід
Спасителя в Єрусалим – це символ входу
людини в рай. Напевно тому цей празник
дуже чистий, світлий і радісний. На терени
Київської Русі він прийшов приблизно в X
столітті й почав називатися Вербною неділею, оскільки саме вербою замінили пальму,
яка не росте у наших краях.
НАРОДНІ ЗВИЧАЇ
Колись дівчата напередодні Вербної
неділі розмальовували піч, жінки білили
стіни та прикрашали хату рушниками.
Перед святом слід прибрати в хаті та біля
неї, щоби скрізь був порядок. За повір’ям –
освячену вербу краще занести у чисто прибрану домівку. Як і в будь-яке релігійне
свято у Вербну неділю заборонено працювати. Отже варто заздалегідь приготувати всі
гарячі страви. При цьому слід пам’ятати, що

ще триває Великий піст, тому їжа повинна
бути помірною й пісною.
Зранку у неділю усі віруючі обов’язково
повинні піти до церкви, щоб посвятити
вербу. Того, хто проспить процедуру освячування, по поверненні з церкви легенько
б’ють освяченими гілками: «Це не я б’ю, а
верба б’є, за тиждень – Великдень!», примовляючи: «Б’ємо, щоб були здоровими!».
Відповідно до народних вірувань, цього
дня у жодному разі не слід сіяти городину,
оскільки «все виросте гірким і тонким».
ЧУДОДІЙНА СИЛА ВЕРБИ
За слов’янською традицією родинний
оберіг робиться саме в це свято. Для нього
необхідно взяти стільки гілочок верби,
скільки членів у родині. На ранковій зорі
треба зв’язати ці гілочки в пучок. Піти до
церкви на службу, освятити їх і зберігати
біля ікон весь рік, до наступного свята Вербної неділі.
Добрі господарі після повернення з
церкви садять на городі по кілька гілочок
освяченої верби. Це сприяє гарному врожаю

та злагоді в господі. Ті гілки, що залишилися, треба поставити під образами.
Вербі здавна приписували магічні властивості – захист від злих духів і всіляких бід: нею
лікували головний біль, пропасницю, ревматизм тощо. Замисел поклоніння вербі полягає
в тому, що квітуче дерево повинно передати
здоров’я, міць та красу людині або тварині.
Освячені в церкві гілочки вважають наділеними
великою духовною силою. Тому хвора людина
може використовувати їх для лікування.
Як навесні вперше виганяють худобу на
пасовисько, то обов’язково б’ють освяченою
вербою – «щоб нечисть не чіплялася до тварин». Більш того, викидають гілля свяченої
верби надвір під час граду – «щоб град зупинився».
СІМ ВЕЛИКИХ ДНІВ
Після Вербної неділі настає Страсний
тиждень, присвячений останнім дням земного життя Ісуса Христа і спогадам про його
страждання та смерть. Кожен із цих днів вважається великим і наближає нас до урочистої
події – Світлого Христового Воскресіння.

Це тиждень найсуворішого посту. Не
можна не те що вживати скоромного, а й
навіть співати і танцювати.
У понеділок треба до Великодня підготувати свою оселю – пофарбувати, помити
й почистити.
У вівторок – підготувати одяг і випрасувати білизну.
У середу завершуються всі господарські
роботи. Треба прибрати хату, а також заготувати яйця для крашанок і писанок.
Найбільше ж обрядів, дійств і прикмет
припадає на Страсний, або так званий Чистий четвер. Традиційно цього дня випікають
паски. Паска – це не просто ритуальний хліб,
вона символізує тіло Христове і до її виготовлення треба ставитися з особливим натхненням і трепетом. Перед тим як випікати,
необхідно помолитись, аби очистити думи
та помисли. На Чистий четвер необхідно
ретельно вимитись, особливо це стосується
дітей і хворих, адже вода на Чистий четвер
змиває усі хвороби та захищає від негараздів.
Виготовлена на Чистий четвер страсна свічка
захищає оселю від пожеж, а тих хто в ній
мешкає, від хвороб. Саме ця свічка приносить
живий вогонь, який цього дня запалюють у
церквах. Необхідно будь-що, і у жодному разі
не загасивши, донести тепло великоднього
вогника до свого будинку.
Найсумніший день тижня – п’ятниця,
бо саме цього дня Христос помер. Не можна
взагалі нічого їсти, не співати, не слухати
музику. Ввечері треба йти до церкви де
виносять Плащаницю, що символізує тіло
померлого Христа. Не можна шити, прати,
будь-що різати. Вважається, що той, хто
порушить цю заборону, отримає дуже великий гріх.
У страсну суботу йдуть приготування до
Великодньої святкової трапези. Це найбільший день, адже потрібно все приготувати,
спекти, зварити. Цього дня фарбують яйця
та виготовляють писанки. Для крашанок,
переважно, використовується червоний
колір, бо символізує кров Христову. Лушпиння від яєць, які тріснули, не викидають, а
несуть до річки і пускають на воду. За народним повір’ям десь є земля рахманська, її
мешканці – рахмани – дуже нужденні християни. У них немає власного літочислення
і вони святкують Світле Христове Воскресіння тоді, як до них допливають від нас
шкаралупи з крашанок.
n
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народна підтримка

Жіноче обличчя рубежу
Місія EUBAM провела
фотоконкурс «Сучасна жінка
на сучасному кордоні», мета
якого показати важливість
роботи представниць прекрасної
статі в прикордонних і митних
відомствах України та Молдови.
Максим СОРОКА
Співорганізаторами конкурсу виступили Держприкордонслужба і Державна
фіскальна служба України та Прикордонна
поліція й Митна служба Молдови. Усього
було подано 195 фотографій, які ілюструють

роботу працівниць прикордонних і митних
відомств. Основними критеріями вибору
кращих була якість світлин і те, наскільки
вони відображають повсякденну діяльність
на державному рубежі. Журі, до складу
якого ввійшли представники Місії та чотирьох партнерських відомств, обрало три
кращі роботи від кожної країни. Зокрема,
переможцями стали світлини Олександра
Корнякова і Юрія Литвиненка, які майстерно зобразили службу жінок на кордоні.
EUBAM сподівається, що подібні конкурси допоможуть показати: жінки відіграють важливу роль незалежно від обов’язків
– на кордоні, на внутрішніх митних постах,
у правоохоронній діяльності та сфері технічної підтримки.
n

Львівщина удосконалює
прикордонну інфраструктуру
У Львівському загоні
розпочався перший етап
інженерно-будівельного сезону
2017 року. Його основними
завданнями є утримання
прикордонних знаків і просік,
нарощування системи
інженерних загороджень
на напрямках імовірного
руху незаконних мігрантів
і транспорту, утримання
наявних та будівництво нових
інженерних споруд, а також
удосконалення прикордонної
інфраструктури.
Ярослава МЕЛЬНИК

поетичним рядком
В ювілей мені вручили
Красеня-папугу,
Я й не думав, що одержу
Від нього напругу.
Виявилось, що ця «птичка»
Хуліган завзятий,
Матюкає всю родину
І в будні, і в свято.
Що ми тільки не робили:
Світло вимикали,

Навіть темним покривалом
Клітку накривали.
Верещить як навіжений!
Довго ми терпіли,
І нарешті… в холодильник
Його посадили!
Він там все перевернув,
Страшенно сварився,
І… затих. А ми зраділи –
Невже вгомонився?

Відчиняєм. А він чемно:
Я більше не буду,
Вибачайте і не сердьтесь –
Ви – прекрасні люди!
Розумію: дуже часто
Винуваті птиці.
Що ж це
вам зробила курка,
Та, що в морозилці?

До робіт залучено понад дев’яносто
прикордонників. Не залишилися осторонь
і члени громадських формувань, шефських
організацій та мешканці прикордоння
Львівщини і Волині. Крім того, використовувалося понад 20 одиниць техніки прикор-

донного загону і 25 одиниць засобів малої
механізації.
Також охоронці рубежу ініціювали у
Володимир-Волинському, Іваничівському,
Сокальському, Жовківському, Яворівському
районах проведення нарад з керівниками
райдержадміністрацій та головами районних і сільських рад щодо удосконалення
прикордонної інфраструктури. Основним
їх лейтмотивом стало налагодження та вдосконалення співпраці прикордонників із
громадами з метою інженерного облаштування держрубежу з країнами ЄС. Зокрема,
наголошувалося на важливості очищення
просік, відновленні контрольно-слідових
смуг, рокадних доріг і стежок, ремонті прикордонних та інформаційних знаків.
Зустрічі відбулися у формі конструктивного діалогу, під час якого розглянуто пропозиції сторін, визначено шляхи вирішення
проблем і конкретні строки виконання.
Адже, як одноголосно зазначили представники влади і громад на місцях, охорона
кордону для прикордонних районів – це
завдання номер один, і жителі прикордоння
нададуть «зеленим кашкетам» весь необхідний спектр допомоги.
n
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Надія ПАСІЧНИК

від щирого серця!
Колектив відділу тендерних закупівель
та моніторингу цін щиросердечно вітає
лейтенанта КОМАРНИЦЬКОГО Ігоря
Андрійовича із 30-річним ювілеєм!
Це час, коли вже багато досягнуто,
але ще більше чекає попереду. Тому щиро
бажаємо високих досягнень у роботі, довголіття і щастя. Нехай все задумане збудеться
ще швидше, ніж тобі хотілося б. Бажаємо,
щоб у серці жили тільки радість і любов, а
рідні оточували турботою і теплом!
Рада та актив Одеської обласної громадської організації «Ветеран кордону» щиро
та сердечно вітають підполковника запасу
ПІВНЯ Олега Петровича з 50-річним
ювілеєм; старших прапорщиків запасу
НЕВАЛЮ Олега Леонідовича з 50-річчям, ВЕРБИЦЬКОГО Миколу Андрійовича з 60-річчям, старшого мічмана у відставці ЛАННИКА Віктора Петровича з
60-річним ювілеєм та іменинників квітня:
підполковників у відставці: СЕГЛЯНІКА
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

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

61023

Михайла Михайловича та БАТРАКОВА
Володимира Григоровича; майорів у
відставці: ЗІМЕНКА Анатолія Йосиповича, ПЕТРЕНКА Олександра Федоровича, ЛІСОВА Геннадія Івановича;
капітана у відставці СТЕПАНІЩЕВА
Олександра Миколайовича; старших
прапорщиків у відставці: НОВІКОВА Юрія
Володимировича, ШУДЕНКА Володимира Володимировича, КУЗЬМІЦЬКОГО Василя Івановича, ЛАТЮКА
Андрія Валерієвича, АЛЕКСЄЄВА Сергія Івановича, НЕСТЕРЕНКА Володимира Миколайовича; прапорщиків у
відставці: ГОРЯЙНОВУ Олену Михайлівну, ТРОХІМЧУКА Віктора Володимировича; вдову ветерана СЛОБОДЯНЮК Ольгу Павлівну.
Від усієї душі зичимо всім міцного
здоров’я, удачі й здійснення мрій! Бажаємо миру, невичерпної енергії, оптимізму
душевного тепла і сімейного затишку,
достатку й благополуччя.

300 учнів у кінологів
Днями до Кінологічного навчального центру завітало близько 300 учнів-випускників
шкіл Жовківського району Львівської області. Прикордонники люб’язно розповіли молоді
про собак, які служать на рубежі, та особливості дресирування різних порід. Також школярі
з великим зацікавленням ознайомилися зі зброєю, спецзасобами, новітньою автомобільною
та броньованою технікою вартових рубежу. Проте найяскравіші враження все ж у школярів
залишилися від виступу кінологів із собаками.
Роман СТАХІВ
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