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Мобілізовані
й натреновані

Диверсантів виявили
та знешкодили

Минулі кілька тижнів тисячі добровольців
буквально «штурмували» військкомати. Ті ж, обрані,
хто знайшов у своїй поштовій скриньці жадану
повістку, вже приміряють на себе військові однострої.
Поповнюються мобілізованими й лави Державної
прикордонної служби України, а розповімо про це на
прикладі Чернігівського прикордонного загону.

Якщо на східному рубежі прикордонники сьогодні
просто посилюють охорону кордону, то хмельницькі
курсанти вже перехопили групу «зелених чоловічків»
і дали гідну відсіч диверсантам, що «проривалися» до
нашої держави на бронетранспортерах. Щоправда,
всю ситуацію було вміло змодельовано на полігоні
Хмельницького.
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На загрозливих напрямках –
готовність найвища

Значну частину минулого
тижня вже звично Голова
Держприкордонслужби України
Микола Литвин провів на кордоні.
Очільник відомства перевірив
виконання його розпорядження
щодо нарощування інженерно–
технічних загороджень
на загрозливих
ділянках у межах
Херсонської та Одеської
областей, а також на
адміністративному
стор.
кордоні з АР Крим.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,2 млн.
осіб

327

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

48
осіб

>

4

з них
незаконні мігранти

Вилучено

14 од.

зброї

> 79

од.
боєприпасів

Затримано товарів
і вантажів, що незаконно
переміщувалися через
державний кордон, на

1,5

млн. грн.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Зростання

тарифів
компенсують
Уряд затвердив постанову «Про
посилення соціального захисту
населення в умовах підвищення
цін і тарифів на комунальні
послуги». Дія цього документа
поширюється на родини,
якщо їхній середньомісячний
сукупний дохід за попередні
шість місяців не перевищував
величини прожиткового мінімуму
для сім’ї, що визначається як
сума прожиткових мінімумів
для кожного члена родини.
Пільга надаватиметься у вигляді
компенсації на безповоротній
основі. Для її призначення
заявнику слід звертатися до органу
соціального захисту населення за
місцем реєстрації з відповідною
заявою та визначеним пакетом
документів, зокрема довідками
про доходи кожної особи,
зареєстрованої у житловому
приміщенні.
Світлана ДЕЙЧУК

n Закордонний

паспорт з 16 років
і без перевірок
Державна міграційна служба
України розробила законопроект,
яким пропонується внести зміни
до Закону України «Про порядок
виїзду з України і в’їзду в Україну
громадян України». Зокрема,
йдеться про статтю 6 Закону,
якою встановлено підстави
для тимчасових обмежень у
видачі закордонного паспорта
громадянина України, а також
тимчасових обмежень у виїзді
за межі нашої держави. Так,
міграційне відомство пропонує
відмовитися від перевірок на
етапі оформлення закордонного
паспорта, і залишити обмеження
на його видачу лише у випадках
оформлення дозволу на виїзд
на постійне проживання за
кордоном. Також законопроектом
пропонується видача закордонних
паспортів з 16-річного, а не з
18-річного віку, як зараз.
Олена ТАЩИЛІНА

n Влада взялася

за операторів АЗС
Антимонопольний комітет
України рекомендував учасникам
ринку світлих нафтопродуктів
вжити заходів щодо встановлення
роздрібних цін на моторні бензини
та дизельне пальне на рівні,
який існував би за умов значної
конкуренції на ринку. Як свідчать
результати проведеного аналізу
ринку, протягом лютого – березня
2014 року на АЗС провідних
операторів ціни на бензини і
дизпаливо зросли майже на 3
грн. на кожному літрі. При цьому
учасники ринку підвищували ціни
на пальне практично одночасно та
встановлювали їх на однаковому
або близькому за розміром рівні.
Водночас за розрахунками АМКУ
та провідних експертів роздрібні
ціни зазначених учасників ринку
більш ніж на гривню за 1 літр
перевищують ту вартість, яка
могла б бути встановлена в умовах
жорсткої конкуренції.
Юрій ЗАНОЗ

БУКВА ЗАКОНУ

Сепаратистів і зрадників каратимуть суворо
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про
внесення змін до Кримінального кодексу України»,
яким посилила відповідальність за посягання на
територіальну цілісність держави.
Василь ДРОЗДОВ

Згідно з документом, умисні
дії, вчинені з метою зміни меж
території або державного кордо
ну України на порушення по
рядку, встановленого Конститу
цією України, а також публічні
заклики чи розповсюдження
матеріалів із закликами до вчи
нення таких дій, – караються
позбавленням волі на строк від
трьох до п'яти років. Ті ж самі дії,
якщо вони вчинені особою, яка
є представником влади, або по
вторно, або за попередньою змо
вою групою осіб, або поєднані з
розпалюванням національної чи
релігійної ворожнечі, – карають
ся позбавленням волі на строк
від п’яти до десяти років. Дії, які
призвели до загибелі людей або
інших тяжких наслідків, – ка
раються позбавленням волі на
строк від десяти до п'ятнадцяти
років або довічним позбавлен
ням волі.
Відповідно до закону, дер
жавна зрада, тобто діяння,
умисно вчинене громадянином
України на шкоду суверенітето
ві, територіальній цілісності та
недоторканності, обороноздат
ності, державній, економічній
чи інформаційній безпеці Укра

їни: перехід на бік ворога в умо
вах воєнного стану або в період
збройного конфлікту, шпигун
ство, надання іноземній державі,
іноземній організації або їх пред
ставникам допомоги у проведен
ні підривної діяльності проти
України, – карається позбавлен
ням волі на строк від дванадцяти
до п’ятнадцяти років.
Окрім того, внесено зміни до
статті 113 ККУ «Диверсія». Від
так, вчинення вибухів, підпалів
або інших дій, спрямованих на
масове знищення людей, заподі
яння тілесних ушкоджень чи ін
шої шкоди їхньому здоров'ю, на
зруйнування або пошкодження
об'єктів, які мають важливе на
родногосподарське чи оборонне
значення, а також вчинення з
тією самою метою дій, спрямо
ваних на радіоактивне забруд
нення, масове отруєння, по
ширення епідемій, епізоотій чи
епіфітотій, – карається позбав
ленням волі на строк від десяти
до п'ятнадцяти років.
Також внесено зміни до статті
114 ККУ «Шпигунство». Ними
передбачено, що передача або
збирання з метою передачі іно
земній державі, іноземній орга
нізації або їх представникам відо
мостей, що становлять державну
таємницю, якщо ці дії вчинені
іноземцем або особою без грома

дянства, – караються позбавлен
ням волі на строк від десяти до
п'ятнадцяти років.
Кримінальний кодекс допов
нено новою статтею, яка перед
бачає позбавлення волі на строк
від п’яти до восьми років за пере
шкоджання законній діяльності
Збройних Сил України та інших
військових формувань в особли
вий період.
Те саме діяння, яке призве
ло до загибелі людей або інших
тяжких наслідків, – карається
позбавленням волі на строк від
восьми до п’ятнадцяти років».
Крім того, внесено зміни
до статті 279 ККУ «Блокування
транспортних комунікацій, а та
кож захоплення транспортного
підприємства». Ними передбаче
но, що «блокування транспорт
них комунікацій шляхом влашту
вання перешкод, відключенням
енергопостачання чи іншим спо

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Хід у відповідь

РЕФОРМУВАННЯ

Владу – громадам
Уряд схвалив Концепцію
реформування місцевого
самоврядування і територіальної
організації влади в Україні.
Основна її ідея – децентралізація
влади в країні і суттєве
розширення повноважень
територіальних громад.

Для громадян Російської
Федерації змінюються терміни
тимчасового перебування на
території України.
Валентина ЛАЗАРЧУК

Так, на виконання доручення Кабінету
Міністрів України на росіян поширювати
муться вимоги підпункту 2 пункту другого
Порядку продовження терміну перебування
та продовження або скорочення терміну тим
часового перебування іноземців та осіб без
громадянства на території України.
Це рішення було прийнято у відповідь
запроваджених обмежень російською сто
роною, яка, починаючи з 1 січня поточного
року встановила схожі терміни перебування
на території Російської Федерації для грома
дян України.
Тепер росіяни, які на законній підставі
прибули в Україну, можуть тимчасово пере
бувати на її території не більш як 90 днів про
тягом 180 днів з дати першого в’їзду, якщо
інший термін не визначено міжнародними
договорами України. У разі виявлення фактів
невиконання громадянами РФ вимог щодо
терміну перебування на території України під
час в’їзду в Україну співробітники Держпри
кордонслужби України відмовлятимуть їм у
перетинанні державного кордону, а за пору
шення терміну перебування під час виїзду з
України притягуватимуть до адміністративної
відповідальності.
Дія цієї постанови не застосовуватиметь
ся стосовно громадян РФ, які перетинають
українсько-російський кордон у рамках Уго
ди між Кабінетом Міністрів України та Уря

собом, що порушило нормальну
роботу транспорту або створю
вало небезпеку для життя людей,
або настання інших тяжких на
слідків, – карається штрафом від
п’ятдесяти до ста п’ятдесяти нео
податковуваних мінімумів до
ходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років,
або арештом на строк до шести
місяців чи обмеженням волі на
строк до трьох років».
Крім того, захоплення вокза
лу, аеродрому, порту, станції або
іншого транспортного підпри
ємства, установи або організації
карається позбавленням волі на
строк від п’яти до восьми років.
Дії, передбачені частинами
першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили загибель
людей або інші тяжкі наслідки, –
караються позбавленням волі на
строк від восьми до п’ятнадцяти
років.
n

Сергій ПОЛІЩУК

дом Російської Федерації про порядок пере
тинання українсько-російського державного
кордону жителями прикордонних регіонів
України та Російської Федерації.
Окрім того, потрібно зазначити, що
Держприкордонслужба України вважає офі
ційним в’їзд на півострів Крим тільки з ма
терикової частини. Таким чином громадяни
РФ, які в’їхали спочатку на територію Кри
му з Росії (з Краснодарського краю в райо
ні кримського перешийка та міста Керч), а
потім відправляться на територію України,
будуть вважатися “порушниками україн
ського кордону. Ті ж, хто їхав через пункти
пропуску на материковій частині, потрапили
до України законно”. Про це заявив заступ
ник начальника управління прикордонного
контролю Державної прикордонної служби
України полковник Олександр Жданенко.
За його словами, тими, хто незаконно потра
пив на територію України вважаються також
громадяни, котрі прилетіли з Росії до Сім
ферополя. На них накладатиметься штраф,
розмір якого визначатиметься судом та мо
жуть застосовуватися додаткові заходи, які
надалі обмежують їх у праві в’їзду на терито
рію України.
n

«Сьогодні обласні державні адміністрації
беруть на себе всі виконавчі функції. Фактично
це монопольна влада держави на територіях. Го
лів адміністрацій призначають, і громада впли
нути на їх рішення не може. Ми говоримо про
те, що призначенці з Києва – це не та ефективна
модель, до якої ми прагнемо. Ми хочемо, щоб
виконавчу владу на територіях, в областях,
в районах формували за рахунок виборчого
процесу», – зазначив Віце-прем’єр-міністр
– міністр регіонального розвитку, будівни
цтва та житлово-комунального господар
ства Володимир Гройсман. За його словами,
виконавчі органи влади на обласному та
районному рівнях тепер формуватимуть обра
ні ради депутатів, а за адміністраціями (або ж
префектурами) залишаться лише контрольні
функції.
Реформу пропонується здійснити в два
етапи. На першому (протягом 2014 року) пе
редбачається створення необхідної законо
давчої бази з визначенням повноважень. На
другому – передбачено проведення інститу
ційної реорганізації органів місцевого само
врядування та місцевих органів виконавчої
влади, а також проведення місцевих виборів
з урахуванням реформованої системи орга
нів місцевого самоврядування.
n

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 14, 11 квітня 2014 року
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

ПИЛЬНІСТЬ

EUBAM: керівництво
нове – завдання ті ж

n Повний
комплект

В Адміністрації Держприкордонслужби України
перший заступник Голови Державної прикордонної
служби України генерал–полковник Павло Шишолін
зустрівся з новопризначеним Головою Місії ЄС
EUBAM Франческо Бастальї.
Андрій ДЕМЧЕНКО

На початку зустрічі Пав
ло Шишолін зазначив, що між
Державною
прикордонною
службою України та Місією ЄС
з прикордонної допомоги Укра
їні та Молдові склалися давні
та партнерські стосунки, які
дозволяють ефективно вирішу
вати питання із вдосконалення
служби та вирішення проблем,
що виникають на українськомолдовському кордоні.
Перший заступник керівника
Служби наголосив на відкритості
діяльності українського прикор
донного відомства як для пред
ставників EUBAM, так і для пред
ставників інших моніторингових
місій, ОБСЄ та міжнародних ор
ганізацій. Він висловив споді
вання на продовження спільних
операцій правоохоронних органів
України та Молдови із залучен
ням експертів країн ЄС.
Павло Шишолін зауважив,
що новий керівник Місії
EUBAM пан Франческо Бастальї

розпочинає свою роботу в
складній зовнішньо- та вну
трішньополітичній
ситуації,
що склалася в Україні. В умо
вах анексії Російською Феде
рацією Автономної Республіки
Крим виникло ускладнення й
на придністровському сегмен
ті
українсько-молдовського
кордону. Адже деякі політич
ні сили побачили можливість
приєднання Придністров’я до
Росії за кримським сценарієм.
Зафіксовано активізацію миро
творчого контингенту Росії в
Придністров’ї та активізацію
проросійських рухів. Саме тому
з метою недопущення усклад
нення обстановки на цій ділянці
українські прикордонники по
силили охорону кордону, в тому
числі й контроль за в’їздом в
Україну жителів Придністров’я.
Проте усі громадяни, які мають
законні підстави для в’їзду в
Україну або транзитного проїз
ду безперешкодно перетинають
кордон. Так, з початку заходів
пропущено більше 400 тисяч
осіб та 150 тисяч транспортних
засобів, а відмовлено у перетині

ВІЗИТ ПАРЛАМЕНТАРЯ

кордону 330 особам, що ста
новить 0,5% від загального па
сажиропотоку. Не пропускали
лише тих осіб, які порушували
вимоги українського законодав
ства та порядок проходження
прикордонного контролю.
Також Павло Шишолін по
дякував представникам Місії
ЄС за активну допомогу у впро
вадженні європейського до
свіду інтегрованого управління
кордонами, створення системи
управління ризиками та удоско
налення обміну інформацією з
прикордонною службою Мол
дови, удосконалення спільно
го контролю та патрулювання
кордону, розвиток системи під
готовки персоналу відповідно до
європейської практики.
«Ми задоволені рівнем на
шої взаємодії з Місією EUBAM
на усіх рівнях, а також дякуємо
за допомогу, що надає Місія ЄС
у рамках Секторальної бюджет
ної підтримки та підтримки на
ших ініціатив у впровадженні
нових спільних з ЄС проектів
технічної допомоги у рамках
Східного партнерства, – сказав

Павло Шишолін. В подальшому
сподіваємося на продовження
спільної роботи з реалізації Кон
цепції інтегрованого управління
кордонами та Плану дій з лібера
лізації ЄС візового режиму для
громадян України. Ми й надалі
будемо удосконалювати системи
аналізу ризиків і механізму об
міну інформацією з Прикордон
ною службою Молдови, активно
протидіяти незаконній міграції
та контрабандній діяльності,
проводити спільні розслідуван
ня протиправної діяльності та
протидіяти корупції».
Варто відзначити, що впро
довж своєї довгої кар’єри в ООН,
пан Бастальї обіймав ключові
посади у сфері боротьби з нар
котиками, ядерної енергетики, в
Палестинському питанні та ро
боті з біженцями у Центральній
Америці. Крім того, він також
був спеціальним Представни
ком Генсека ООН Кофі Аннана
у Західній Сахарі. До цього він
працював заступником голови
Місії ООН у Косово та Коорди
натором ООН в Ісламській Рес
публіці Іран.
n

ОПЕРАТИВНО

Крах шпигуна

До України все частіше намагаються потрапити
агресивно налаштовані росіяни з метою організації
сепаратистських акцій. Нещодавно прикордонники
спільно зі співробітниками СБУ в пункті пропуску
«Красна Таловка», що на Луганщині, затримали
працівника Головного розвідувального управління
Генштабу Збройних Сил РФ.

Народний депутат України Ірина Геращенко
відвідала Центральний музей Державної
прикордонної служби України та поспілкувалася
із прикордонниками.
Валерій ВИШНЕВСЬКИЙ,
фото Петра МАРІНІНА

Гостя була приємно вражена
цікавими й насиченими експози
ціями, розгорнутими в семи залах
музею. Спілкуючись із право
охоронцями вона, зокрема, заува
жила, що цілком природно, що
прикордонний музей знаходиться
на території Навчального центру
Держприкордонслужби, адже мо
лодь, яка вирішує пов’язати своє
життя з прикордонною службою,
має можливість звіряти свої вчин
ки з героями-охоронцями дер
жавних кордонів минулих часів.
– Зібрані в музеї експона
ти – безцінні, – зауважила Ірина
Геращенко, адже вони є свідками
самопожертви та мужності охо
ронців кордону, свідками прояву

найбільших чеснот воїнів у зеле
них кашкетах. Пам’ятаю, що в ди
тинстві я захоплювалася відвагою
та стійкістю прикордонників, які
стримували гітлерівську навалу
далекого 1941 року, а на часі я від
даю належне мужності й профе
сіоналізму нинішнім охоронцям
кордону, котрі пильнують наші
рідні рубежі в цей нелегкий і три
вожний час, залишаючись вірни
ми своїй Присязі! Вірними укра
їнському народу і Батьківщині!
Наостанок гостя залишила за
пис у книзі почесних гостей Цен
трального музею Державної при
кордонної служби України:
«Армія без історії та традиції –
не армія. Армія з історією й традиціями – непереможна! Дякую Вам
за збір по крупинках-зернятках та
збереження історії нашої української армії. За Ваш патріотизм і
справжність. Пишаюся Вами!» n

У пункті пропуску
«Гоптівка» увагу харківських
прикордонників привернула
знервована поведінка 54-річного
українця, та й спрацювання
службового собаки не могло
бути співпадінням. Відповідно,
було прийнято рішення вивести
з «Шевроле» неспокійного
водія для додаткової перевірки.
В результаті прикордонномитна оглядова група виявила
в панелі для приладів дві
металеві коробки зі 125 грамами
сушеного зілля, попередньо,
марихуани. Та на цьому
«знахідки» не завершилися. Далі
правоохоронці між передніми
сидіннями автомобіля виявили
газовий пістолет «Стрімер» та 79
набоїв до нього, а під сидінням
водія – металевий телескопічний
кийок. За підсумками огляду
правопорушника передали
співробітникам СБУ.
Василь КАКАДІЙ

n «Сонячний»
Мерседес

«Сонячне каміння» намагалися
приховати від прикордонників
двоє волинян, котрі
прямували до Польщі через
пункт пропуску «Ягодин».
Правопорушники розфасували
товар у поліетиленові пакети,
котрі приховали в нішах
бокових дверей «Мерседеса»,
під сидінням та декоративною
обшивкою автомобіля.
Загалом іномаркою волиняни
намагалися вивезти до
Польщі понад 7 кг бурштину.
Приховане каміння вилучено
у встановленому порядку.
Наразі деталі правопорушення
з’ясовуються. На чорному ринку
в Європі за 1 кг «сонячного
каміння» можна отримати 580
доларів США.
Людмила ТКАЧЕНКО

n Ще одне

Валентина ЛАЗАРЧУК

Шана подвигам
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врятоване життя
Так, громадянин РФ Роман
Банних намагався перетнути дер
жавний кордон України, де вже
безпосередньо мав зайнятися
організацією та координацією се
паратистських акцій у Луганську.
Стало відомо, що зловмис
ник, зареєстрований за адресою
в/ч 13204, яка входить до складу
ГРУ ГШ ЗС Російської Федера
ції, безпосередньо організовував
і координував з території Росії
роботу диверсійних груп, що ді
яли в Україні. Метою цих глибо
ко законспірованих організацій
було повалення конституцій
ного ладу та захоплення влади,
здійснення терактів, розпалю
вання сепаратизму та дестабілі
зація ситуації у східних регіонах
нашої держави.
На початку березня чотирьох
членів однієї з таких диверсійних
груп співробітники СБУ затри
мали в Донецьку. Зловмисники
організовували в Донбасі підпіль
ні осередки, намагалися залучи
ти до протиправної діяльності
спецпризначенців МВС України,
забезпечували екстремістів збро
єю та вибухівкою, узгоджуючи ці

дії з затриманим Романом Бан
них. Про це свідчать матеріали
зафіксованих телефонних пере
говорів, під час яких провокатори
обговорюють деталі зустрічі груп
«російських туристів», озброєння
їх під виглядом проросійських мі
тингувальників.
Нагадаємо, що Романа Бан
них українські прикордонники
одного разу вже не впустили до
України. Тоді він хотів допо
могти своїм «колегам» органі
зувати вибухи в місцях масового
перебування людей. За наяв
ною інформацією, друга спро
ба Банних приїхати в Україну
пов’язана із планами диверсій
ної роботи на Луганщині.
n

Повертаючись із навчальних
стрільб, що проходили поблизу
міста Рава-Руська, львівські
прикордонники помітили на
узбіччі дівчину. Як з’ясувалося,
то була 24-річна мешканка
Жовківського району. Вона
знаходилася на проїжджій
частині дороги та різала
собі вени ножем. Старший
лейтенант Ігор Чоботан
відразу вирішив надати першу
медичну допомогу та доставити
потерпілу до медпункту.
Дівчина перебувала в тяжкому
стресовому стані, стікала кров’ю
та відмовлялася від будьякої допомоги. Тим не менш,
рятівник доставив її до місцевої
лікарні. Там повідомили, що
завдяки своєчасній медичній
допомозі вдалося врятувати
життя молодій дівчині. Через
важкі життєві обставини вона
вирішила, що самогубство – це
єдиний вихід. І хтозна, чим
би все закінчилося, якби не
рішучі дії військовослужбовців
Львівського прикордонного
загону!
Ярослава МЕЛЬНИК
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На загрозливих
напрямках –
готовність найвища
Значну частину минулого тижня вже звично Голова
Держприкордонслужби України Микола Литвин провів на кордоні.
Очільник відомства перевірив виконання його розпорядження
щодо нарощування інженерно–технічних загороджень на
загрозливих ділянках у межах Херсонської та Одеської областей,
а також на адміністративному кордоні з АР Крим.
Сергій АСТАХОВ

Голова Служби відзначив значний про
грес інженерно-технічного захисту кор
дону на півдні країни та підготовки цього
рубежу до відбиття можливого нападу агре
сора. Резерви розгорнуто, позиції облаш
товано, контроль за переміщенням осіб,
транспорту і вантажів здійснюється в чіт
кій взаємодії з іншими контролюючими та
правоохоронними органами в посиленому
режимі.
– Обстановка на кордоні, незважаючи
на всю складність, залишається повністю
контрольованою. За останній місяць служ
бова спроможність прикордонного відом
ства та обороноздатність України зросли у
декілька разів, – наголосив генерал армії
України Микола Литвин
Занепокоєння викликає те, що з ме
тою ескалації напруги озброєні підрозділи
самозваної влади Криму майже щоденно
створюють штучні затори на дорогах, що
призводить до виникнення черг з боку
материкової частини України та додає не
рвозності під час поїздок громадян до АРК.
Під час відвідування прикордонних
підрозділів Микола Литвин особливу ува
гу приділив поповненню, яке прибуло для
посилення державного рубежу за мобіліза
ційним резервом. Здебільшого це колишні
прикордонники, які свого часу служили
в Прикордонних військах та Держпри

кордонслужбі. За цими людьми збереже
но робочі місця, їм гарантовано середню
зарплату. Під час спілкування з керівни
ком ДПСУ вони висловили готовність до
класти всіх сил для захисту кордону Бать
ківщини.
У свою чергу генерал армії України Ми
кола Литвин запевнив нових прикордон
ників, що Уряд вже прийняв певні рішення
щодо соціального захисту «новобранців»
та буде й надалі підтримувати захисників
держави. Звичайно, проблеми є і, можли
во, будуть, але час обрав сьогоднішнє поко
ління українців для перевірки на мужність
і здатність захистити незалежність нашої
молодої країни від сепаратистських проя
вів і зовнішнього ворога. Це іспит, який
має витримати кожний справжній патріот,
і витримати його так, щоб потім не було со
ромно, що саме через теперішнє поколін
ня було втрачено суверенітет держави, яка
ледве почала ставати на демократичний
курс свого розвитку та інтеграцію в цивілі
зоване європейське середовище.
Питання захисту кордону України сто
їть гостро: ворог не лише захопив части
ну української території – він продовжує
створювати провокаційні ситуації на ад
міністративній межі АР Крим, тримає тут
значне угруповання військових сил і тех
ніки. Тому Голова Служби прийняв прин
ципове рішення: підрозділи Південного
регіонального управління ще місяць охо
ронятимуть перешийок з Кримом. Це обу
мовлено тим, що Азово-Чорноморському

регіональному управлінню та Херсонсько
му прикордонному загону необхідний час
на облаштування на новому місці служби,
створення ефективної системи управління
та вивчення прикордонниками нових діля
нок служби.
Ознайомився керівник прикордонного
відомства також з охороною придністров
ської ділянки українсько-молдовського
кордону. Саме цей напрямок може бути од
ним із найзагрозливіших у разі подальшої
ескалації конфлікту Російською Федера
цією. На території невизнаної ПМР зна
ходяться склади зі зброєю та боєприпасами
ще радянських військ, там активно роз
дуваються антиукраїнські настрої, існує
реальна загроза переправлення звідти в
Україну зброї, засобів терору, груп ради
кально налаштованих людей і здійснення
розвідки. Прикордонники мають цьому ак
тивно протидіяти.
На нарадах керівного складу Голова
Держприкордонслужби визначив низ
ку першочергових завдань: подальше
інженерно-технічне облаштування кор
дону, координація діяльності всіх право
охоронних структур у прикордонні, ор
ганізація чіткої взаємодії з підрозділами
Збройних Сил, виконання загонами Мор
ської охорони завдань з охорони терито
ріальних вод та побережжя України.
Користуючись нагодою, генерал армії
України Микола Литвин фактично в кож
ному підрозділі проводив нагородження
особового складу відомства, люди достро

ково отримували військові звання, нагоро
джувалися медалями, цінними подарунка
ми, почесними грамотами. Підстави для
заохочення були лаконічними та гідними
пам’яті нащадків: «За вагомий внесок у
справу захисту інтересів України на її дер
жавному кордоні, мужність, витримку та
високий патріотизм, виявлений під час
виконання завдань під час загострення
суспільно-політичної ситуації на Крим
ському півострові».
n

НОВОСІЛЛЯ

Нові рубежі АзЧРУ
Минулого тижня Херсон офіційно став одним із важливих
прикордонних центрів. У місті почали діяти одразу і
Азово–Чорноморське регіональне управління (АзЧРУ), й
Херсонський (раніше Сімферопольський) прикордонний
загін. Також у складі регіонального управління залишається
Бердянський загін. Що ж, тепер саме з Херсону
здійснюватиметься управління найособливішою ділянкою –
рубежу (не державного кордону) між Україною і Україною,
допоки не завершиться окупація Кримського півострова.
Андрій БАЗАН,
фото Сергія ГУЗЕНКА

Урочистості з нагоди початку функ
ціонування на новому місці передисло
кованих органів Держприкордонслуж
би відбулися у Парку Слави Херсона.
«Прикордонна служба зазнала втрат
у Криму, але прикордонники повністю
виконали всі завдання, що стояли пе
ред ними. Вони дали можливість нашій
державі підготуватися до захисту», за
значив під час виступу Голова Держпри
кордонслужби генерал армії України
Микола Литвин. Він також наголосив,
що прикордонникам вдалося зберегти
корабельно-катерний склад Морської
охорони, озброєння та техніку, дисло
ковані в Криму.

Прикордонники АзЧРУ та їхні рідні
зазнали шаленого морального та фізич
ного тиску під час окупації Криму. Не
легким був і виїзд з півострова. «Зелені
кашкети» вимушено покинули обжиті
місця, майно, друзів. Сьогодні для бага
тьох із них домом стає Херсон. Місто гос
тинно зустріло прикордонників, проте
на їхні плечі та рідню звалився чималий
тягар службових і побутових проблем, ви
рішення яких потребує часу та ресурсів.
На перших порах прикордонників
та їхні сім’ї розмістили в гуртожитках
Херсонського національного техніч
ного університету. Працівники закладу
намагаються якнайбільше допомогти
обжитися родинам охоронців рубежів.
Щодо службових приміщень, то під
приміщення регіонального управління
вже виділено адміністративну будівлю.
А для новоствореного Херсонського за

гону підібрано будівлю, яку передасть
Міністерство науки і освіти за рішен
ням Кабінету Міністрів.
«Пишаюся, що до нашої херсон
ської сім’ї доєдналися істинні патріоти.
Ви перші, хто стоїть на захисті нашого
кордону від агресії. Велика подяка за
те, що віднині ви будете охороняти мир
на території Херсонщини», – заявив у
своєму виступі голова облдержадміні
страції Юрій Одарченко. Він запевнив,
що умови для служби та проживання
прикордонників у області будуть лише
покращуватися. Очільника області під
тримав також виконуючий обов’язки
Херсонського міського голови Володи
мир Миколаєнко. Серед іншого при
йнято рішення, що за рахунок місцево
го бюджету прикордонникам та членам
їхніх сімей для вирішення соціальнопобутових проблем буде надано фінан
сову допомогу.
«Ми щиро вдячні за такі прояви лю
дяності, розуміння наших проблем, –
кажуть новосели Херсонщини з числа
«зелених кашкетів». Попереду ще багато
роботи – облаштування нових підрозді
лів, забезпечення повного та якісного
виконання поставлених завдань у від
повідності до чинного законодавства.
Проте персонал Азово-Чорноморського
регіонального управління з розумінням
ставиться до реалій сьогодення та впев
нений, що тимчасові труднощі не за
вадять забезпеченню недоторканності
кордонів України.
n

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 14, 11 квітня 2014 року

5

ПРИЗОВ-2014

Мобілізовані
й натреновані
Українська державність у небезпеці. Це очевидний факт. Хоча
Україна в екстреному режимі спромоглася відновити вітчизняну
армію, силовий блок у цілому, необхідність у людських резервах
важко переоцінити. Цікавий факт: ті протиріччя, які тривалий
час роздирали наше суспільство, наразі починають відходити на
задній план. Минулі кілька тижнів тисячі добровольців буквально
«штурмували» військкомати. Ті ж, обрані, хто знайшов у своїй
поштовій скриньці жадану повістку, вже приміряють на себе
військові однострої. Поповнюються мобілізованими й лави
Державної прикордонної служби України, а розповімо про це на
прикладі Чернігівського прикордонного загону.
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Наша журналістська група, маючи на
меті на власні очі побачити заходи мобіліза
ції, вирушила до управління прикордонного
загону. Відтак поблизу КПП тут розташова
ний пункт прийому мобілізованих, а вже на
території військового містечка для них роз
горнуті армійські палатки. Враховуючи те,
що нинішня весна не балує українців тепли
ми ночами намети опалюються та обладна
ні досить зручними ліжаками зі спальними
мішками. А поблизу – кипить та парує по
льова кухня й облаштована їдальня. До речі,
нам вдалося скуштувати страви місцевого
кухаря. Такої гречаної каші з тушонкою та
свіжоспеченим хлібом не доводилося сма
кувати вже давно.
Спостерігаючи за новоприбулими одра
зу стає помітно, що хлопці ще абсолютно не
налаштувалися на військовий лад, ще у по
думках живуть мирним цивільним життям.
Однак реальність дещо інша, адже з мобілі
зованих за короткий термін треба зробити
повноцінних прикордонників.
– Ще наприкінці березня наші офіцери
управління провели роботу з уточнення мо
білізаційних ресурсів у місцевих військових
комісаріатах для комплектування загону –
розповідає начальник Чернігівського при
кордонного загону полковник Олександр
Птиця. – До прийому мобілізованих ми
повністю підготувалися. У відповідності
до плану отримано 100% від запланованої
техніки. З персоналом досягнуто такого ж
відсотку укомплектування. По прибутті фа
хівцями відділу кадрів і психологами було
здійснено їх перевірку, оформлялися необ

хідні документи, їх екіпірували, а особисті
речі відправили додому. Водночас хочу від
значити, що в результаті принципового під
ходу до комплектування чималий відсоток
серед прибулого контингенту було забрако
вано та відправлено додому, а ті, хто зали
шився в цілому відповідають вимогам, які
стоять на сьогодні перед загоном. Більшість
військовослужбовців має досвід служби у
Прикордонних військах і Державній при
кордонній службі України. Поряд із цим до
нас прийшли і військовослужбовці, які не
мають такого досвіду. Ось до них і прикуто
основну увагу керівництва прикордонного
загону.
Дійсно, контингент досить різнопла
новий. Мобілізовані – як зовсім молоді
хлопці, так і зрілі чоловіки. Незважаючи на
щільний графік нам все ж таки вдалося по
спілкуватися з деякими з них. От, скажімо,
Степан Василишин служив ще при Радян
ському Союзі, має військове звання молод
шого лейтенанта. А служити довелося дале
ченько – на острові Діксон, що у Карському
морі – пліч-о-пліч з росіянами. І навіть в
страшному сні він не міг уявити їх вірогід
ними супротивниками.
– Хочу звернутися до своїх колишніх
співслужбовців, – говорить Степан Юрійо
вич. – Ми колись жили однією інтернаціо
нальною сім’єю, так давайте сьогодні не
з’ясовувати стосунків за допомогою зброї.
Однак ніколи не дозволю, щоб мою землю
топтав чужий солдатський чобіт.
Наступний новобранець – Сергій
Рудько, мешканець села Слобідка, що у
Новгород-Сіверському районі Чернігів
щини. Маючи спеціальність вчителя тру
дового навчання, інформатики та креслен
ня, чесно прослуживши строкову службу у
ЗСУ теж налаштований войовничо. Запев

няє, що буде служити українському народу
вірою і правдою, а коли повернеться до
дому буде з чистою совістю дивитися в очі
односельчанам.
Інший мобілізований – Сергій Мороз
добре знайомий з прикордонною службою,
має звання старшого солдата, службу про
ходив 1996 року.
– У мене є громадянська відповідаль
ність – каже він. – Це моя країна. Я тут
народився, тут жили мої пращури. Як її
не боронити? Пишаюся тим, що з нашо
го смт Любеч дуже багато чоловіків до
бровольцями пішли хто в Збройні Сили
України, хто у внутрішні війська, чимало
зголосилися служити у прикордонному
відомстві.
До речі, щодо добровольців. У ході бесід
з поповненням ми поспілкувалися з досить
цікавою людиною – Денисом Будановим.
Все життя цей молодий чоловік мріяв стати
прикордонником, однак досі не виходило.
Строкову службу проходив у підрозділі спе
ціального призначення внутрішніх військ,
згодом невеликий проміжок часу працював
в органах МВС, однак душа не лежала до цієї
роботи. Звільнився. Проте, маючи серйозні
спортивні досягнення (Денис кандидат в

майстри спорту з боксу, має перший розряд
з кікбоксингу і кіокушинкай карате. – Авт.),
навчав юнаків самообороні у спортивній
школі свого рідного міста Семенівка. Наразі
мрія Дениса здійснилася, він дуже хоче по
єднати свою долю із «зеленими кашкетами»
та продовжити службу за контрактом.
За декілька днів, вже перебуваючи на
кордоні, у відділі прикордонної служби
«Вороб’ївка» ми знову зустрілися з деякими
з наших співрозмовників. Виявилося, що
після проходження усіх формальностей в
управлінні загону більшість мобілізованих
направили у лінійні підрозділи на ділянці
відповідальності загону. І справді, де як не
на кордоні новобранці зможуть отримати
в короткі терміни навики прикордонної
служби? До речі, ці декілька днів зробили
свою справу. Обличчя, ще донедавна ци
вільних людей, посуворішали, помітна й
виправка притаманна суто військовим лю
дям. Воістину, якщо колись служив у армії,
це вже назавжди.
– У перші ж дні з мобілізованим кон
тингентом ми провели ввідні інструктажі,
заняття та стрільби, – розповідає началь
ник ВПС «Вороб’ївка» старший лейтенант
Віталій Кучерявий. – Наразі розпочали їх
ознайомлення з ділянкою відповідальності
відділу та втягування їх у службу з охорони
державного кордону. В цілому настрій у них
бадьорий, є жага навчатися або ж удоскона
лювати ще раніше набуті навики.
n

СВЯЩЕННІ СЛОВА ПРИСЯГИ

Є речі, які можна зробити у
житті лише один раз. Саме такий
неповторний момент пережили
42 військовозобов’язаних запасу
Сумського прикордонного загону.
Першої неділі квітня вони складали
Присягу. Розділити хвилюючу і
таку важливу мить у житті кожного
військовослужбовця приїхали
близькі та родичі мобілізованих, а
також представники ветеранських
організацій.

Є речі, дорожчі за життя

Роман ТКАЧ

До присутніх звернувся перший заступник началь
ника загону – начальник штабу підполковник Анато
лій Федорчук. У своїй промові він зазначив, що вій
ськова присяга сконцентрувала в собі основні вимоги
держави, визначила основні обов’язки, котрі накладає
військова служба. У ній сформульовано найважливіші
якості, які повинен мати військовослужбовець. «Від
імені керівництва загону хочу запевнити вас, шановні
батьки, члени сімей, що той досвід, навики та уміння,

які здобудуть ваші сини й батьки, доньки й сестри ста
нуть у нагоді в подальшому житті», – наголосив він.
Також до присутніх із словами настанови звернули
ся перший начальник Сумського прикордонного загону

Юрій Лозинський та голова ветеранської організації за
гону Віктор Шилкін.
З усіх, хто складав Присягу, третя частина – жінки. В
основному це – фельдшери та медсестри. Ольга Брова з
Шостки, яка до призиву працювала у центральній район
ній лікарні, говорить, що для неї це дуже хвилююча мить.
«Для мене це свято, яке запам’ятається на все життя.
Текст Присяги – не просто красиві слова, а усвідомлений
вияв готовності будь-якої миті захищати свою країну. Я
пишаюся тим, що зараз стою в строю і у випадку нестан
дартної ситуації готова служити Батьківщині», – запев
нила дівчина.
До речі, напередодні відбувся обряд освячен
ня всіх військовозобов’язаних прикордонного загону,
який провів протоієрей Максим – настоятель СвятоМиколаївського храму с. Піщане. Він звернувся до всіх
із словами: «Служіння солдата ґрунтується на євангель
ському принципі: «Немає більше від тієї любові, якщо хто
віддасть життя за друзів своїх». Ця заповідь означає, що
кожен повинен присвятити себе служінню іншим. Але є
речі, дорожчі за наше життя. Це – Віра, Присяга, Бать
ківщина». Отець Максим окропив мобілізованих святою
водою, побажав їм здоров’я та Божого благословення. n
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СПІЛЬНІ НАВЧАННЯ

Диверсантів виявили
та знешкодили
Якщо на східному рубежі прикордонники сьогодні просто
посилюють охорону кордону, то хмельницькі курсанти вже
перехопили групу «зелених чоловічків» і дали гідну відсіч
диверсантам, що «проривалися» на бронетранспортерах.
Так, майбутні випускники Національної академії Державної
прикордонної служби України успішно відбили атаку близько
тридцяти чужинців. Щоправда, всю ситуацію було вміло
змодельовано на полігоні Хмельницького.
Володимир ЗАХАРЧУК

Реальне імітування кордону України,
окопи, повне екіпірування бійців та на
віть стрілянина – усе це для того, аби наші
правоохоронці вже завтра, звісно, якщо
знадобиться, були готовими стати на за
хист держави.
Усі військові дії проводилися в рамках
комплексного тактичного навчання з бойо
вого злагодження мотоманевреної групи,
сформованої для дій на кордоні за наказом
Голови Держприкордонслужби України. Зі
сторони прикордонників у навчаннях взя
ли участь 320 курсантів і офіцерів. Відпові
дальну ж роль «зелених чоловічків» зіграли
спецпризначенці 8-го полку спеціального
призначення Збройних Сил України. За
галом до спільного навчання було залуче
но близько півтисячі військовослужбовців

та 30 одиниць автомобільної, спеціальної
та броньованої техніки. Керівниками тре
нування виступили ректор Національної
академії Державної прикордонної служби
України генерал-лейтенант Валерій Райко
та командир полку спецпризначення під
полковник Олег Нечаєв.
Отож, за легендою близько тридцяти
диверсантів намагалися прорватися че
рез «кордон» України. Частина «зелених
чоловічків» їхала на бронетранспортерах,
інші – пішим маршем через ліс. Коли
ж транспорт ворога перетнув «кордон»,
спрацювали сигнальні міни й прикордон
ники вступили у бій. Автоматні черги змі
нювалися кулеметними, стріляли й броне
транспортери. Диверсанти з різних боків
намагалися підступити до українських
військових, але кожного разу отримували
відсіч. Проте декільком диверсантам таки
вдалося прорватися за лінію оборони при
кордонників. У ході навчань підрозділи

спеціального призначення діяли не лише
за прикордонним сценарієм – в якості не
законних збройних формувань, які пору
шили кордон – але й відточували власну
майстерність. З боку могло скидатися на
те, що їхні дії хаотичні, але насправді все
було продумано.
Звісно, всі постріли здійснювалися хо
лостими набоями, але саме моделювання
ситуації є дуже корисним для учасників на
вчань. Самі ж курсанти відмітили, що вже
зараз психологічно загартовуються, прак
тично вправляються у застосуванні різно
манітної зброї, вивчають дії противника та
роблять власні висновки щодо ситуації, яка
може виникнути будь-якої хвилини.
Нагадаємо, що дві мотоманеврені гру
пи з числа курсантів третього та четвер
того курсів Академії вже знаходяться на
посиленні кордону. Окрім того, ректор
Національної академії ДПСУ генераллейтенант Валерій Райко зазначив, що
на базі першого курсу також буде сфор
мовано мотомангрупу. Даний резерв буде
направлено на посилення держрубежу
спільно з підрозділами Збройних Сил
України.

– Ці навчання мають велике практич
не значення для злагодження бойових дій
під час взаємодії підрозділів мотоманевре
ної групи з підрозділами Збройних Сил.
У подальшому це дозволить максимально
злагоджено та ефективно співпрацювати
в разі загострення ситуації на кордоні. Те
як наші курсанти показали себе під час на
вчань дає підставу говорити, що прикор
донники гідно захищатимуть свою країну,
– підсумував Валерій Райко.
– Тренування були продумані таким
чином, аби курсанти-прикордонники
ознайомилися з азами виявлення та зне
шкодження диверсійних груп, хоча всіх
таємниць ми не відкриваємо. У кожно
го своя робота, – підкреслює командир
спецпризначенців.
Зі слів військових, держава нарешті
повернулася обличчям до армії, але за
короткий час надолужити згаяне немож
ливо.
– Те, що не робилося протягом 23 ро
ків незалежності України за два-три місяці
зробити фізично неможливо. Я сподіваю
ся, що висновки після цих подій будуть
зроблені. Тим не менш, грошей на навчан
ня виділено достатньо. Ресурс пального,
продовольчого та речового забезпечення
виділений у повному обсязі для проведен
ня навчань. Сьогодні всього вистачає, а як
буде завтра – побачимо, – додає Олег Не
чаєв.
Хоча подібні спільні навчання прово
дяться вперше, хмельницькі спецпризна
ченці не виключають продовження спів
праці з курсантами-прикордонниками й у
подальшому.
n

КІНОЛОГІЯ

Інструктори екстра-класу
посилили КНЦ
У світлі тих подій, які відбуваються
в нашій державі, жоден громадянин
України не залишається байдужим до
питань діяльності вітчизняних військових
формувань. Дуже багато людей
висловлюють бажання та практично
вносять свою частку для підтримання
військовослужбовців і забезпечення їх
усім необхідним. Не залишилася осторонь
і Спілка практикуючих дресирувальників
Кінологічної спілки України.
Василь ЛЄТІН

Дізнавшись, що частина викладацького складу Кіно
логічного навчального центру залучена до формування
мотоманеврених груп, що відправили на посилену охо
рону східного і південного рубежу України, представни
ки Спілки практикуючих дресирувальників Кінологічної
спілки України відчули, що їхньої допомоги прикордон
ники потребують як ніколи.
Так, організація вирішила допомогти Кінологічному
навчальному центру Держприкордонслужби України, що
у Великих Мостах, у підготовці курсантів-кінологів та
дресируванні службових собак.

Спочатку для надання допомоги у підготовці
спеціальних собак з пошуку наркотичних засобів і ви
бухових речовин до Центру прибув суддя Кінологічної
спілки України, керівник Кінологічного центру «Ягу
ар» Вадим Платоненко. До речі, випускник Центру
1989 року. Пізніше до колеги долучилися зі столиці
й інші судді Кінологічної спілки України, керівник і
старший інструктор Школи охоронних собак «Арес»
Валерій Висоцький та Сергій Онупко, котрі навчають

чотирилапих помічників навиків захисту. Зі Львова
прибув суддя Кінологічної спілки України, керівник
Школи охоронних собак «Берсерк» Роман Горак, який
зайнявся підготовкою собак до пошуку людини по її за
паховому сліду.
Дані фахівці своєї справи на безоплатній основі що
денно проводять заняття з усіма категоріями курсантівкінологів, інструктують та надають методичну допомогу
викладацькому складу. Такі навчання триватимуть до 25
квітня поточного року – дати запланованого випуску
прикордонних кінологів.
Добровольці-викладачі запевняють, що Великомос
тівский Кінологічний центр ДПСУ є в своєму роді най
старшим центром в Україні та одним із найкращих за на
прямком правоохоронної діяльності.
З цього приводу начальник циклу кінологічних дисци
плін Центру майор Андрій Квартирук зазначив: «Кіноло
гічний навчальний центр готує кінологів з 1952 року. За ці
62 роки, незважаючи на наявність усього необхідного для
підготовки кваліфікованих кінологів і службових собак
для потреб охорони державного кордону у Великих Мос
тах чітко усвідомили, що якість підготовки залежить від
залучення досвіду кінологів-практиків як з України, так і
інших держав. Така співпраця на даний час налагоджена з
польськими та білоруськими колегами. Вивчення досвіду
підготовки кінологів викладачами центру протягом двох
останніх років проводилося в США, Грузії та Молдові.
Але найдієвішою залишається співпраця з Кінологічною
спілкою України, представники якої є постійними гостя
ми на змаганнях кінологів, випускних іспитах та на інших
заходах, що проводяться в нашому Центрі. Важко оціни
ти в грошовому еквіваленті ту допомогу, яку вони нам на
дають, затрачаючи свій час, передаючи власні знання та
досвід. Тому їхню допомогу ми сприймаємо з великою
повагою та вдячністю».
n
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БУДНІ МОТОМАНГРУПИ

Тепло прикордонних сердець
Наша газета вже багато писала про те, як українці підтримують сьогодні військових,
які несуть службу на південному та східному рубежах Вітчизни. Проте прикордонники
в знак вдячності не тільки обіцяють вірно захищати своїх співвітчизників від агресора,
але й допомагають власне тим самим небайдужим місцевим жителям – кому полагодять
огорожу, кому привезуть лікаря, а для школярів обов’язково уроки мужності проведуть.
У сьогоднішньому номері розповідаємо про насичені будні 3–ої мотоманевреної групи
Західного регіонального управління, яку очолює полковник Костянтин Безпалько.

Валентина ЛАЗАРЧУК

Після прибуття на Харківщину, прикордонники зов
сім не гаяли часу. Розгорнувши наметове містечко та
польову кухню командири розподілили персонал по
основних місцях несення служби. Освоївшись на місці,
за ініціативи начальника мангрупи прикордонники від
разу ж почали налагоджувати співпрацю з місцевими жи
телями. Для початку вирішили провести уроки мужності
для учнів старших класів, під час яких охоронці рубежу
розповіли, чому, власне, сюди прибули, влаштували для
юнаків і дівчат екскурс в історію виникнення відомства,
його основні завдання, продемонстрували допитливим
слухачам відеоролик про Західне регіональне управління.
Результат перевершив найсміливіші очікування право
охоронців – лекція настільки припала школярам до душі,
що «зеленим кашкетам» довелося проводити такі зустрічі
з учнями всіх класів. Діти ставили багато запитань, дея
кі навіть поцікавилися, де ж знаходяться прикордонні
центри комплектування, аби вступити до лав Служби. Як
виявилося, почесну місію захисту держави школярі го
тові виконувати хоч зараз. Фото на пам'ять, приміряння
зелених кашкетів, слова вдячності й підтримки стали за
вершальним акордом уроків мужності. До речі, директор

школи якось обмовилася про те, що в одному з класів уже
рік не можуть полагодити комп’ютерний клас. Наші при
кордонники довго не думаючи усунули недолік. Радості
директора та учнів не було меж.
Полковник Костянтин Безпалько відгукнувся і на
прохання голови сільради допомогти облагородити центр
селища. То не проблема – дерева почистили, і сміття ви
везли, і лави порозставляли. Словом, з’явився в селищі
затишний упорядкований центр. Очільник села потім ді
лився радістю – прикладу прикордонників послідували й
самі місцеві жителі, приходили та питали, де ще потрібна
допомога.
Зачепила чуйне серце начальника мангрупи звістка
про те, що в сусідньому селищі проживають три сестри
– всі учасниці війни, яким на схилі літ навіть дров на
рубати немає кому. Костянтин Сергійович запропонував
прикордонникам допомогти жінкам, чим зможуть. Тож
після наряду, в свій вільний час, «зелені кашкети» наві
дувалися до стареньких ветеранів. Полагодили вже давно
поламаний паркан, нарубали дров, прибрали подвір’я та
навіть привезли свого медика, аби оглянув бабусь. Довго
дякували старенькі нашим прикордонникам, зі сльозами
на очах згадували, як колись самі сиділи в окопах та по
бажали нашим воякам, аби ті такого ніколи не пережили.
Час від часу «зелені кашкети» й далі продовжують навіду
ватися до сестер-ветеранів.

Ми згадали про прикордонного медика. Так от звістка
про медичний лазарет, який розгорнула 3-тя мотоманевре
на група, швидко облетіла місцевих жителів, які немов до
храму почали сюди «паломничати». До лазарету приходять
переважно люди похилого віку, аби їх перевірив лікар, але
й дітлахи, буває, теж можуть завітати. Нікому в медичній
допомозі тут не відмовляють. Часто навідуються люди про
сто для того, аби підтримати розмовою. Тутешні прикор
донники пригадують, як одного дня до них прийшли двоє
хлоп’ят. Запитали у військових чи є в них прапор України.
Коли їм принесли стяг, вони гордо виконали для прикор
донників гімн України, зробили знімок на згадку і помча
лися розповідати про свій вчинок друзям.
Вдячності жителів дійсно немає меж. Між ними та
прикордонниками панує атмосфера повного порозу
міння, підтримки та взаємодопомоги. На вихідних для
правоохоронців навіть виїзний концерт влаштували. Як
бачимо, прикордонників із заходу дуже тепло приймають
громадяни східних регіонів країни. І це свідчить лише про
одне – Схід і Захід єдині, Україна – єдина.
n
МИ ЄДИНІ!

КОЗАЦЬКИЙ ВІЗИТ

За покликом душі
Із усіх куточків прикордонникам
Вінниччини надходить благодійна
допомога від громадян. У цей
нелегкий час народ – зі своїм
військом.
Людмила КАТЕРИНИЧ

Коли гостям раді
У нинішній нелегкий час випробувань на вірність
українській державності її захисникам, як ніколи
потрібна і матеріальна, й духовна підтримка
нашого суспільства. Це відчувають на собі й
військовослуждбовці у зелених кашкетах, усі зусилля
котрих сьогодні спрямовано на зміцнення надійності
охорони державного рубежу.
Валерій ГРОХОЛЬСЬКИЙ

Тому й була такою взаємно щирою та радісною зустріч представників
генеральної старшини Міжнародної організації українського козацтва в
Хмельницькій області та курсантів Хмельницької НАДПСУ, які зараз не
суть службу з охорони кордону на Херсонщині. Після вручення подарунків
від хмельничан гості ознайомилися з побутом і умовами служби майбутніх
офіцерів-прикордонників. Вони були приємно вражені їхнім вишколом,
дисципліною, високим патріотичним духом і готовністю до виконання
поставлених перед ними завдань. У цьому, як зазначили під час спілкуван
ня посланці хмельницького козацтва, вбачається цілеспрямована робота
офіцерського складу та керівництва прикордонного вишу.
Відрадно для гостей було бачити також прихильне ставлення місцево
го населення до „зелених кашкетів”. Жителі села, що стало місцем їхньої
дислокації у Каланчанському районі, з щирою гостинністю поставилися
до „стажування” курсантів на тривожно небезпечній ділянці державного
кордону з войовничим сусідом.
Візит представників козацтва до курсантів-прикордонників завер
шився концертом відомого поета-пісняра, українського барда Сергія
Білецького.
n

Сільські, селищні та міські громади, підпри
ємства й установи області, територією якої прохо
дить ділянка українсько-молдовського кордону, у
єдиному патріотичному пориві активно надають
допомогу військовим підрозділам. Вибір бага
тьох небайдужих громадян випав на МогилівПодільський прикордонний загін.
Першими відгукнулися члени Крижопіль
ського громадського об’єднання «Народна рада»,
організувавши допомогу ВПС «Болган», що вар
тує державний рубіж на його Придністровському
сегменті.
«При підтримці місцевих бізнесменів та інших
свідомих громадян нами закуплено й доставле
но до відділу будівельні матеріали, колючий дріт,
продукти харчування, дизельне пальне», – зазна
чив секретар об’єднання Валерій Кріпчак.
Для здійснення додаткових заходів з інже
нерного облаштування державного кордону, а
саме: будівництва спостережних веж і брустверів

Могилів-Подільським державним лісовим госпо
дарством, підприємством «Віноблагроліс» і при
ватним підприємцем Олегом Москалюком «зеле
ним кашкетам» надано деревину й пісок.
Невдовзі до прикордонників ВПС «Болган»
стала надходити «гуманітарна допомога» від
місцевих громад Вінниці, Бершаді, Піщансько
го району, духовенства Крижопільщини. Літня
мешканка села Жабокричі, назвавшись Ганною
Яківною, свою думку з приводу цього висловила
так: «Ось, дивіться, ми зібрали усім селом ковдри,
матраци, подушки, засоби індивідуальної гігієни,
сільськогосподарську продукцію, макарони та
інші необхідні речі, які знадобляться нашим охо
ронцям. І все це робимо від душі, за покликом
серця».
Естафету добрих справ підтримали і в Ямпіль
ському районі, межі якого проходять по Дністров
ському рубежу. Так, жителі села Качківка, взявши
під свою опіку ВПС «Ямпіль», забезпечили охорон
ців кордону продуктами харчування та білизною.
За таким же принципом діяли й мешканці То
машполя та Ямполя. Вони привезли на ВПС «Ве
лика Кісниця» різноманітні смаколики до столу:
домашні заготовки, круп’яні вироби та солодощі.
І в самому Могилів-Подільському люди не за
лишились осторонь благодійництва. Могилівча
ни масово доставляють до торгівельного закладу
«Калинка» рибні та м’ясні консерви, овочі, фрук
ти, крупи, олію, які потім відправляють прикор
донникам. Свою участь у благодійництві взяло й
фермерське господарство «Поділля».
Посильну лепту у благородну справу внес
ли і члени профспілкової організації МогилівПодільського прикордонного загону – на добро
вільно зібрані кошти вони закупили будівельні
матеріали, що були використані під час додатко
вих заходів з інженерного облаштування держав
ного кордону. Крім цього, вони перерахували гро
шові кошти на підтримку сімей прикордонників,
яких сумнозвісні кримські події змусили покину
ти місце служби та проживання.
n
Р. S. А тим часом, поки матеріал готувався
до друку, до міста над Дністром прибув вщент завантажений продуктами багатотонний «КамАЗ».
Цього разу допомогу надав Літинський район.
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ВАРТО ЗНАТИ

Історичне право на Крим
Зараз, коли вся Російська Федерація перебуває у повній нірвані від анексії Криму,
а в усіх офіційних ЗМІ північного сусіда на мітингах люб’язно «благословенних»
Кремлем і навіть побутово–кухонних бесідах пересічних росіян безкінечно лунає
риторика про «торжество исторической справедливости» и «возвращение
исконно русской земли в лоно матушки–России» доречним буде проаналізувати
ступінь цієї самої ісконності. Отож «Прикордонник України» вирішив відділити
історичне «зерно» від пропагандистської «полови», аби допомогти своїм читачам
розібратися, хто ж насправді має право вважати цю територію своєю.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

NB! Îдразу слід зазначити,
що наше видання жодним чином не
ставить під сумнів правовий, геополітичний чи міжнародний статус
Автономної Республіки Крим – вона
була, є та буде частиною суверенної
України. ² цей факт визнає увесь цивілізований світ. Натомість ми спробуємо розібратися у доволі складній і
неоднозначній історії Кримського півострова. Адже за сьогоднішніх умов це
не просто перебіг подій, а й аргумент
зовнішньої політики, яким Україна
може й повинна захищати своє право
на Крим.
ПРАДАВНІ ЧАСИ
Першим відомим за назвою на
селенням Криму були кіммерійці
(XII століття до н. е.). Проте через
півтисячі років їх відтіснили скіфи.
Водночас із 1 тисячоліття до н.е. на
південному узбережжі Криму, вже
мешкали таври. Саме від цієї народ
ності походить стародавня назва гір
ської і прибережної частини Криму:
Таврика, Таврія, Таврида.
Із VI–V століття до н.е. при
морські зони півострова посилено
колонізують греки. На згадку про
себе вони залишили нам такі міста,
як: Херсонес, розташований в межах
нинішнього Севастополя, Пантіка
пей (Керч), Керкинітіда (Євпаторія)
та Феодосія. Згодом тут з’являються
легендарні Боспорське і Понтійське
царства, які на рубежі нашої ери
були підкорені римлянами.
А ось степова зона Криму через
посушливий клімат не цікавила ні
греків, ані римлян. Проте її з задово
ленням заселяли скіфські кочовики.
Так Скіфська держава проіснувала
тут до другої половини III століття
н. е., допоки не була знищена го
тами. Щоправда, вже за століття на
їхнє місце прийшли гуни. Крім того,
дані археології свідчать, що вже у
цей час основу населення північно
західного Криму складали народ
ності, котрі прийшли з Придніпров'я
(нинішня Україна).
Із падінням Римської імперії в V
столітті Крим став належати Візантії.
Але й вона не дуже опиралася, коли
степові райони півострова в VII сто
літті зайняли хозари, які мали на той
час досить потужну державу – Хо
зарський каганат.
ВПЛИВ КИ¯ВСЬКО¯ РУСІ
Із VIII століття в кримській істо
рії помітну роль починає відігравати
Київська Русь. Автор оповідання
«Житіє Стефана Сурозького» роз
повідає, що протягом 788–790 рр.
князь русів Бравлин здійснив з Дні
пра успішний великий морський по
хід проти візантійських колоній на
південному березі Криму і закріпив
за собою Херсонес (Корсунь, Се
вастополь), Сурож (Судак), Корчев
(Керч). Саме від берегів Криму «ві
щий» Олег відправляв своє військо у
походи на Каспій.
965 року після розгрому хозарів
князем Святославом Ігоровичем у
Криму утворилося Тмутороканське

князівство, яке об'єднало Керчен
ський півострів і Тамань, й увійшло
до складу Київської Русі. Візантій
ський історик Лев Диякон, який
був учасником війни між Візантією і
Києвом у 960их роках, стверджував,
що місцеве кримське населення (яке
він називав тавроскіфами) і вояки
князя Святослава є єдиним наро
дом. Тобто, населення Криму і Над
дніпрянщини наприкінці Х століття
є близькими настільки, що безпосе
редній учасник бойових дій навіть не
може їх розрізнити.
Першим відомим історії князем
Тмутаракані був син Володимира
Великого Мстислав (княжив у Тму
таракані в 988 – 1022 рр.). А перед
тим сам Володимир захопив візан
тійський Херсонес. До речі, Хрес
титель Русі прийняв християнство
саме тут і, на відміну від більшості
завойовників, не руйнував місто, а
будував. Зокрема, звів церкву свято
го Іоанна Предтечі.
По смерті Мстислава Тмуто
роканське князівство опинилося у
складі об'єднаної держави Ярослава
Мудрого. Після кончини основопо
ложника Руської Правди (1054 р.)
Тмутаракань перейшла до його сина,
чернігівського князя Святослава,
який у свою чергу посадив на Тму
тараканський престол свого сина
Гліба. Загалом у XI ст. місцеві князі
неодноразово брали участь у між
усобицях руських князів, вступаючи
в боротьбу, зокрема й за київський
престол.
До речі, перше уявлення серед
ньовічних візантійських літопис
ців про русинів пов'язується саме з
Кримським півостровом. Напри
клад, візантійський письменник Єв
стахій у XII ст. ставив знак рівності
між таврами і Руссю, вказуючи, що
«таври чи роси» жили біля «Ахіл
лового бігу» (Тендрівської коси). А
арабський географ Едрізі 1153 року
називав Керченську протоку «гир
лом руської ріки».
У результаті міжусобницьких
воєн київських князів Тмутаракань
була поглинута візантійськими ко
лоніями наприкінці XII століття.
Таким чином, давня українська істо
рія Криму тривала щонайменше два
століття, тобто більше, ніж нещодав
ня російська.
КРИМСЬКЕ ХАНСТВО
Однак заселяти степовий Крим
хліборобирусичі не поспішали. Так
що після розгрому хазар Північне
Причорномор'я зайняли печеніги,
яких у ХІІ столітті змінили половці.
Уже 1223 року полчища монголів до
котилися до Криму, поступово про
суваючись углиб півострова. Саме
за монголів півострів одержав на
зву «Кирим» або «Крим», протягом
тривалого часу залишаючись улусом
(провінцією) Золотої Орди. Втім, ні
містколоній венеційців і генуезців,
які в XII–XIII століттях з’явилися
тут, ні князівства Феодоро ординцям
завоювати не вдалося.
Феодальні міжусобиці в Орді й
підтримка Речі Посполитої, під чий
протекторат перейшли українські
землі, сприяли утворенню 1449 року
незалежного Кримського ханства.

Тоді «…гряниці України зачерку
валися по Чорноморські береги на
полудні, по Донець і Тиху Сосну
на сході» (М. Грушевський «Історія
УкраїниРуси»).
Але вже 1475 року турки завою
вали генуезькі, венеційські колонії
та князівство Феодоро, а Кримське
ханство стало васалом Османської
імперії. В наступні роки вплив сул
тана на внутрішні справи Крим
ського ханства лише посилювався.
Розпочалися криваві напади татарів
на Київ, Поділля, Галичину, Волинь,
Чернігівщину та інші землі. Лише з
1474 по 1556 рр. кримські татари гра
бували Литовську Русь не менше 86
разів. І щоразу вони гнали із собою у
ясир десятки тисяч українців.
Цікавими є дані татарського іс
торика Евлії Челебі, який стверджу
вав, що за переписом 1666 р. в Крим
ському ханстві проживало 1 млн. 120
тис. осіб, з них — 180 тис. татар і 920
тис. козаків, українців, зайнятих на
різних роботах.
Утім, цілком уявляти ханський
Крим якимось розбійницьким гніз
дом і країноюпаразитом, чим захо
плювалися радянські історики, не
правильно. З кінця XV століття турки
і татари в Криму поступово осво
юють степову частину півострова,
і переходять від кочових форм гос
подарства до осілого землеробства.
Основними заняттями кримських
татарів на півдні були садівництво,
виноградарство та тютюнництво. У
степових районах Криму було особ
ливо розвинене тваринництво.
Слід також зазначити, що для
того, аби зробити кримський степ
придатним до осілого життя, тата
ри стали великими майстрами зро
шень. Вони вміли виловлювати най
дрібніший струмок ґрунтової води,
спрямовувати його по глиняних
трубах до обширних водойм, вміли
використовувати різницю темпера
тур, що дає випадання пари і роси,
вміли наче кровоносною системою
зрошувати сади й виноградники на
схилах гір.
Тобто, якщо не брати до уваги
містаколонії на чорноморському
узбережжі Криму, які постійно пере
ходили із рук у руки, за великим ра
хунком саме татари посправжньому
обжили півострів і саме ця нація має
моральне право називатися тут ко
рінною.
ПІД ДВОГОЛОВИМ ОРЛОМ
Однак вже 1783 року після низ
ки російськотурецьких воєн Росія
багнетами «довела» своє право на
Крим. Господарювати в Тавриді нові
власники почали з руйнувань, без
чинств і «гонінь за відьмами», а на
татарів чекали занепад традиційного
укладу життя й культури, релігійні
утиски, тавро «народузрадника» та
еміграція.
Тобто «стиль» великоросійсько
го державотворення був однаковим:
і в Україні, і на Кавказі, і в Криму…
З цього приводу видатний учений,
історик та засновник Харківського
університету Василь Каразін писав:
«Мне больно видеть ее, богатую и
дарами природû, и талантами ее
обитателей, в поругании и презре

нии». Це про Україну. І про Крим:
«Мû превратили Крûм в пустûню из
прекрасной и многолюдной странû,
какой он бûл у турок» (Лист до князя
Адама Чарторийського).
Відомий мислитель, худож
ник і поет українського походжен
ня Максиміліан Волошин у статті
«Культура, мистецтво, пам’ятки
Криму» так описує господарюван
ня там росіян: «...Той факт, що зем
ля постійно відбиралася в людей,
які любили і вміли її обробляти, а
на їхнє місце селилися ті, хто вмів
руйнувати впорядковане; що пра
целюбне і лояльне татарське насе
лення примушували до кількох тра
гічних еміграцій до Туреччини, бо в
благодатному кліматі всеросійської
туберкульозної здравниці воно ви
мирало – саме від туберкульозу, –
це показник стилю й характеру ро
сійських культуртрегерів».
І дійсно «долучення» татарів до
російської цивілізації призвело до
того, що сотні тисяч представників
цієї народності за копійки прода
вали свої землю та господарства і
втікали до Туреччини. Народонасе
лення Криму, якого було раніше по
над 500 000, за першим переписом,
зробленим 1793 року, дорівнювало
205 617 мешканцям (це разом із ро
сійським військом, козаками, різ
номанітними чиновниками і всіма
іншими пришельцями, які посели
лися впродовж десяти років з часу
приєднання Криму).
Тому князь Потьомкін, який
безпосередньо керував «освоєнням»
Криму, перейнявся заселенням цьо
го регіону «русскими вûходцами
с целью укрепления за Россией и
обрусения присоединеннûх облас
тей». Царський уряд щедро розда
вав новоздобуті землі чиновникам,
офіцерам армії й флоту, а ті пересе
ляли на даровані землі кріпосних із
внутрішніх губерній. Крім того, до
Криму було переселено чимало се
лян і звільнених у відставку солдатів.
З 1783 по 1854 р. до Криму прибуло
92,2 тис. переселенців, абсолютну
більшість з яких становили українці
та росіяни.
Це зіграло свою роль і в демогра
фічних показниках. Так, за результа
тами Першого загального перепису
населення Російської імперії 1897
року зазначено, що в Таврійській гу
бернії (включала в себе Крим та три
повіти південноукраїнських степів –
Дніпровський (нині Цюрупинськ),
Бердянський та Мелітопольський)
склад населення за мовними група
ми виглядав так: 42,2% – українці,
27,9% – росіяни, 13,6% – татари та
12,7% – інші народності.
Утім, навіть майже за сто років
після завоювання Росією Криму су
часники змушені були засвідчити,
що етнічні росіяни не прижилися
масово на півострові. «Здесь русско
го населення почти совсем нет. Жи
вущие тут десятки лет культурнûе и
некультурнûе русские люди отнюдь
не считают себя здесь дома; в их
кружке изречение: как «у нас в Рос
сии» слûшится на каждом шагу.
Русский простолюдин здесь редко
встречается как оседлûй житель
города или села. Он является сюда
на короткое время для тяжелого за
работка и, кончив свой сезон, от
правляется обратно «в Россию». (А.
Многогрешнûй «Значение южной
полосû России». Одесса, 1877 г.).
ХХ СТОЛІТТЯ
Після розвалу Російської імперії
Крим стає ареною запеклих баталій.
Спершу у грудні 1917 року тут вини
кла Кримська Народна Республіка,
яку вже за місяць повалили біль
шовики. У квітні 1918 року війська
УНР за підтримки кримських тата

рів витісняють «червоних» із півост
рова. Тоді ж командуючий Чорно
морським флотом адмірал Михайло
Саблін надіслав до Києва телеграму,
у якій заявив про перехід Чорномор
ського флоту під юрисдикцію УНР.
Того ж дня за сигналом з флагман
ського корабля «Георгій Побєдо
носець» на Чорноморському флоті
були підняті синьожовті прапори.
Проте, виконуючи під тиском німців
умови Берестейського миру, українці
відступили в район Мелітополя.
Так на півострові з’явився кра
йовий уряд, очолений царським
генералом Матвієм Сулькевичем.
Проте Павло Скоропадський був
переконаний, що Крим – це части
на України. Гетьман оголосив еко
номічну блокаду і паралізував гос
подарське життя Криму. Крайовий
уряд капітулював і восени 1918 року
було досягнуто домовленості про
входження Криму до складу України
на правах територіальної автономії.
Однак падіння Гетьманату перешко
дило її реалізації.
Згодом півостровом володіли то
більшовики, то армія барона Вран
геля. Вся ця «чехарда» закінчилася
1921 року після захоплення Криму
військами Фрунзе і проголошення
Кримської АРСР у складі РРФСР.
Після остаточного наведення
«влади рад» більшовики приступили
до штучної русифікації і репресій.
Лише з 1928 по 1931 роки на підставі
рішень ОДПУ було розстріляно чи
відправлено у заслання близько 3,5
тисячі кримських татарів. Одночас
но під гаслами боротьби з буржуаз
ним націоналізмом 1928 року було
зібрано і спалено старовинні руко
писи, а також численні нові книги,
видані кримськотатарською мовою.
1941 року Крим опинився під
владою гітлерівців, які розгорнули
терор проти мирного населення.
Проте це було ніщо у порівнянні з
тим, що чекало кримських татарів
після повернення «совітів». За по
становами Державного Комітету
Оборони від 11 травня і 2 червня 1944
року було виселено кримських тата
рів, а також болгарів, греків і вірме
нів. Сумарна кількість депортованих
на спецпоселення в Узбекистан, Ка
захтан і Таджикистан становила 228
тис. кримчан.
Так, у складі населення півостро
ва стали переважати росіяни й укра
їнці. Якщо раніше були об’єктивні
підстави для територіальної авто
номії Криму, то вони зникли. Отож
1945 року Кримську АРСР було пе
ретворено в область у складі РРФСР.
А 1954 року, коли в Радянському
Союзі пишно відзначали 300ліття
Переяславської ради і «воссоедине
ние Украинû с Россией» Президія
Верховної Ради СРСР, враховуючи
спільність економіки, територіаль
ну близькість та тісні господарські
й культурні зв’язки між Кримом і
Україною, ухвалила Указ «Про пе
редачу Кримської області із складу
РРФСР у склад УРСР».
Власне, від того часу наш на
род докладав колосальні зусил
ля, аби підняти з руїн «Всесоюзну
здравницю». І нам це вдалося. На
цьому клаптику благодатної землі
мирно співіснували українці, ро
сіяни, кримські татари і багато ін
ших народностей. Аж допоки нові
російські імперіалісти не заявили
про своє доволі сумнівне історичне
право на Крим. Насправді Кремль
– всього лише передостанній влас
ник півострова в довгій низці ін
ших держав. Але Москва на це не
зважає, спираючись як завжди на
позицію сили. Проте сила (як і уда
ча) – фактори мінливі. І чим вони
відгукнуться в майбутньому Криму
і Росії – невідомо.
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ВАРТО ЗНАТИ
Андрій КУЧЕРОВ

ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР
Минуло майже 10 років після за
кінчення Великої Вітчизняної війни,
руйнівні наслідки якої для Криму, як
і для інших регіонів України, Білору
сії та Росії, істотно не відрізнялися.
Але в Криму соціальна ситуація вия
вилася дещо іншою і не вкладалася
у звичні повоєнні стандарти. Пере
дусім це стосувалося кількості на
селення півострова, який у цей час
більше нагадував пустку. І причиною
цьому були не лише людські втра
ти у війні. Адже спершу ще у серпні
1941 року чекісти вивезли з Криму
близько 50 тис. німців, які жили тут
від часів Катерини ІІ. Над формулю
ванням ніхто особливо не замислю
вався: «Пособництво гітлерівським
загарбникам».
Згодом вже німці знищили тут
25 тис. євреїв і кримчаків (малочи
сельної національності, яка сповіду
вала іудаїзм). Але апогеєм етнічних
чисток стала депортація кримських
татарів, а також болгарів, греків і
вірменів. За офіційними підрахунка
ми кількість вивезеного 1944 року з
Криму люду сягала близько 300 ти
сяч. Статистика свідчить, що за час
війни кількість населення в Криму
зменшилася вдвічі й на початок 1944
року становило 780 тисяч осіб. Але
після депортації кримських татар тут
залишилося не більше 500 тисяч...
Щоб зрозуміти масштаб проб
леми уявіть, що всіх післявоєнних
мешканців Криму можна було
зібрати на територіях сучасно
го Сімферополя та Феодосії. Для
сільського господарства така ситуа
ція взагалі обернулася суцільним
жахом, адже призупинила своє іс
нування третина всіх колективних
господарств півострова. Як резуль
тат, в 7 з 26 сільських районів майже
не залишилося жителів (!), 8 вима
гало негайного заселення (!!!) .

становила 987,4 тисячі гектарів, то
1950-го вона зменшилася майже на
100 тисяч (881,9 тис. га). Банально,
але не було кому працювати...
ТОТАЛЬНИЙ ЗАНЕПАД
До війни степовий Крим спе
ціалізувався на вирощуванні висо
коякісних сортів цінних пшениць.
Площа озимої пшениці в Криму
1940-го року становила 447,5 тис. га,
а 1950-го зменшилася майже вдвічі
(257,5 тис. га). Значно скоротилися
площі й технічних культур: 72,9 тис.
га 1940 року і 53,6 тис. га 1950 року.

Криму?» – запитував Хрущов. На
род закричав: «Нас ввели в оману».
Кремлівських бондз шокува
ли більш детальні дані про побут
кримчан. Сьогодні ніхто не пові
рить у те, що в Криму 1953 року
було лише 3(!) хлібних магазини, 18
– м'ясопродуктових, 8 – молочних,
9 – взуттєвих, 5 – будівельних і аж
28 – книжкових крамниць.
Хрущов після Криму терміно
во виїхав не в Москву, а одразу ж
до Києва. У Маріїнському палаці
він мав тривалу розмову з керівни
цтвом республіки. Головною темою

Півострів, який Україна
підняла з руїн
«... В 1954 году последовало решение о передаче в её (Украины) состав и
Крымской области... Инициатором был лично глава Коммунистической
партии Советского Союза Хрущёв... Это решение было принято с очевидными
нарушениями... вопрос решили кулуарно, междусобойчиком... В условиях
тоталитарного государства у жителей Крыма и Севастополя ни о чём не
спрашивали. Просто поставили перед фактом... И когда Крым вдруг оказался уже
в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что её даже не просто
обокрали, а ограбили».
Ці тези зі звернення Володимира Путіна до обох палат Федеральних зборів
Російської Федерації від 18 березня 2014 року були сприйняті російським
суспільством як «торжество исторической справедливости». Але за усією цією
словесною привабливістю стоїть звичайна правда, про яку в Росії воліють не
згадувати. Вона стосується обставин та рішення керівництва СРСР передати
Кримську область у підпорядкування Україні.
У занедбаному стані опинили
ся і такі провідні галузі кримської
економіки, як садівництво, вино
градарство та виноробство. У порів
нянні з 1940 роком у всіх категоріях
господарств площа садів зменшила
ся на 6 тисяч га і склала 1950 року
20 тис. гектарів. На присадибних
ділянках фруктові дерева вирубали
через непомірні податки, які запро
вадила держава, а в колгоспах і рад
госпах їх використали на дрова.

Депортація кримських татар, 1944-й рік
Відтак на початку 1945 року в
Крим було переселено понад 17
тис. сімей (в основному росіян), а в
1950–1954 рр. – ще 57 тисяч. Однак
важкі побутові умови життя та пра
ці, багато в чому викликані нездат
ністю місцевої влади забезпечити
прийом нових мешканців, посуха
1946 року і неврожай 1947-го, при
звели до стрімкого відтоку пересе
ленців назад, в колишні місця про
живання.
Крім того, не було враховано
деякі географічні тонкощі. Пер
ша хвиля переселенців прибула
до Криму з глибинних областей
СРСР. Народ з лісової частини Ро
сії важко приживався в степу і не
міг адаптуватися до гірської міс
цевості. Ще важче переселенцям
давалася специфічна тутешня зем
леробська праця. Сади, виноград,
тютюн, технічні культури, навіть
кукурудзу деякі російські пересе
ленці побачили в Криму вперше
у житті. Тому і не дивно, що якщо
1940 року площа посівів у Криму

5,5 разу – картоплі, в 5 разів – ефі
роолійних культур, майже вдвічі –
винограду, в 2,5 разу – вовни.
Звичайно, що ця вбивча статис
тика не могла залишатися поза ува
гою керівництва Криму. В лютому
1948 року у доповіді першого секре
таря Кримського обкому ВКП(б)
Миколи Соловйова було відмічено,
що до кінця 1947 року посівні пло
щі відновлено на 73,3% довоєнного
рівня. Збір хліба за 1946–1947 роки
становив 1/3 довоєнного рівня. Со
бівартість в них продукції втричі до
рожча, ніж до війни. Збитки від гос

Істотно знизилася і врожайність
садів. Сприятливого для садівни
цтва 1950-го року середня врожай
ність кримського саду становила
42,7 ц/га, тоді як 1940-го цей показ
ник становив 53,6 ц/га. У наступні
роки врожай фруктів у кримських
садах зменшився ще майже вдвічі й
варіював у межах 20–22 ц/га.
За кількістю поголів'я великої
рогатої худоби у Криму на почат
ку 50-х років спостерігалося різке
відставання від довоєнних показ
ників. Якщо 1940-го року поголів'я
великої рогатої худоби досяга
ло 244 800 голів, то 1950-го року
воно зменшилося до 215 900 голів.
Майже на 50 тисяч зменшилося
поголів'я свиней, овець і кіз – з 961
400 до 556,7 тисяч голів.
Кримська область з року в рік не
виконувала плани державних заго
тівель всіх видів сільськогосподар
ської продукції. 1950-го року в по
рівнянні з 1940-им, Крим майже в 5
разів скоротив продаж зерна, втричі
– тютюну, вдвічі – овочів, майже в

подарської діяльності склали 9 млн.
карбованців.
Проте висновки не робилися,
а адміністративно-бюрократичний
апарат більше заважав, ніж пропо
нував. Практика жорсткого плану
вання зверху стримувала розвиток
колгоспів і радгоспів. Облвикон
коми і райвиконкоми доводили до
господарств плани вирощування
культур, які були невигідними, але
господарства зобов'язані були ними
займатися навіть собі в збиток. Так,
1949 року місцеві Ради Криму без
наукового об´рунтування почали
жорстко орієнтувати господарства
на вирощування цитрусових і ма
сові посадки евкаліптів. За 19481949 роки було посаджено 100 ти
сяч штук лимонів і мандарин, 75
штук евкаліптів. Однак кліматичні
умови Криму для цих культур були
несприятливими. Дерева масово
вимерзали, колгоспи і радгоспи за
знали великих збитків, не отримав
ши жодних відшкодувань.
«КАРТОПЛЯ ТУТ НЕ РОСТЕ,
КАПУСТА В'ЯНЕ..».
У російському журналі «Новое
время» № 6 за 1992 рік було надруко
вано статтю зятя Микити Хрущова
Олексія Аджубея з недвозначною
назвою: «Як Хрущов Крим Україні
віддав». Цією публікацією він фак
тично підтверджує економічну ви
мушеність передачі 1954 року Кри
му Україні. Аджубей супруводжував
першого секретаря ЦК КПРС під
час його робочої поїздки на півост
рів. Кримська дійсність просто вра
зила московських візитерів своєю
безнадійністю. За словами очевидця,
найбільш приголомшили, схвилю
вали й обурили Хрущова галасливі
натовпи російських переселенців,
які буквально атакували їхню маши
ну. Люди скаржилися на нестерпні
умови життя, погане житло, нестачу
харчів, вимагали допомоги.
«Це зараз я пишу: приїхали, –
зазначає Аджубей, – а вони кри
чали: «Нас пригнали». З натовпу
лунали і зовсім істеричні крики:
«Картопля тут не росте, капуста
в'яне». Або раптом вкрай сумне:
«Блохи заїли». «Чого ж ви їхали до

стало кримське питання і непри
ємні враження від поїздки. Микита
Сергійович переконував українців
допомогти відродженню кримської
землі. «Там жителі півдня потріб
ні, хто любить сади, кукурудзу, а не
картоплю», – наполягав він.
Хрущов також дуже добре
усвідомлював, що, перебуваючи у
складі РРФСР, Кримська область
де-факто знаходилася в економіч
ному просторі України. Паливноенергетичний комплекс, мета
лургія, машинобудування та легка
промисловість, залізничний тран
спорт України і Криму фактично
були єдиними.
Газета «Кримська правда» 17
січня 1954 року писала: «Не зали
шаються у боргу й українці. Вони
дієво допомагають кримчанам бу
дувати прекрасні міста й курорти,
розвивати промислове виробни
цтво. На будівництво міста-героя
Севастополя, курортної Ялти без
перервним потоком йдуть з Укра
їни потужні вітчизняні механізми
та обладнання. Столиця України
– Київ шле сюди потужні меха
нічні навантажувачі, автоматичні
дозаторні пристрої для бетонних
заводів. Харків дає баштові та
електромостові крани й трактори;
Миколаїв – транспортери для бе
тонних заводів, бульдозери; Дні
пропетровськ і Дебальцеве – ко
ритні мийки для підприємств, що
виробляють флюсовий вапняк;
Осипенко (Бердянськ) – дорожні

машини; Кременчук – асфальтобетонні змішувачі; Прилуки – роз
чиноноси для механізації штука
турних робіт; Мелітополь надсилає
компресори останніх випусків».
ПРОГНОЗОВАНЕ РІШЕННЯ
Результати поїздки Хрущова не
забарились. 25 січня 1954 року на
засіданні Президії ЦК КПРС було
затверджено проект Указу Президії
Верховної Ради СРСР про передачу
Кримської області зі складу РРФСР
до складу УРСР. 5 лютого 1954 року
Президія Верховної Ради РРФСР
ухвалила рішення про передачу
Кримської області Українській РСР.
Як показав час, це рішення
було виправдано: за два роки піс
ля приєднання Криму до України
(якщо порівнювати з 1953 роком)
видобуток залізної руди на півост
рові виростає на 36%, виробництво
електроенергії – на 57%, вина – на
104%, стрімко відроджується тва
ринництво, сади і виноградники.
«Кримська правда» за 12 сiчня
1954 року (ще до передачі Криму
УРСР) писала: «...восени 1952 року
в колгосп ім. Калініна Зуйського
району прибули переселенці. Їх
було 86 сімей, всі з України, з Чер
нігівщини. Довгий час у колгоспі
не ладилося з тваринництвом. Для
худоби не вистачало приміщень,
кормів, на фермі дуже низькою
була трудова дисципліна. Потрібно
було вживати рішучих заходів».
Рішучим заходом, виявляється,
стало переселення в Крим працьо
витих українських селян. «За два
роки, – пише кореспондент цієї га
зети, – у колгоспі здали в експлуа
тацію свинарник та телятник, ко
жен на 100 голів, і корівник на 120
голів. …Тепер корівники колгоспу,
– захоплюється кореспондент, – це
світлі й теплі приміщення. На фер
мах діють підвісна дорога, автома
тичні поїлки, працює кормокухня».
Радянська преса мала рацію –
саме українські працьовиті руки
підняли Крим із руїн. Красномов
но підтвереджує це й статистика:
якщо за 1950–1954 роки із знекров
леної фашистською окупацією
України до Криму переїхало 24 968
сімей, то протягом 1955–1957 років
– вже 39 878. Областями найбільш
масового виїзду переселенців були:
Тернопільська, Черкаська, Львів
ська, Вінницька та Хмельницька.
Коментарі тут зайві...

Будівництво Північно-Кримського каналу. 1960-ті роки
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Федеральна Україна:
спасіння, примара, загроза?
Останнім часом все частіше як ззовні, так і всередині країни можна почути заклики до
федералізації України, яка начебто вирішить чимало із заважаючих державі проблем.
Сьогодні ми спробуємо розібратися із тим, чи може це стати панацеєю у нинішній
українській реальності.
Костянтин ВЛАДИСЛАВСЬКИЙ

Найперше що потрібно розуміти тим, хто професійно
не пов’язаний із політикою, – це те, що федерація, кон
федерація чи унітарна держава є класичними формами
державного устрою. І головна відмінність між ними по
лягає у статусі регіонів і ступені їх самоуправління.
Так, унітарна держава, якою сьогодні є Україна (та й
більшість існуючих у світі країн), передбачає що всі її час
тини є адміністративно-територіальними одиницями і не
мають статусу державного утворення. Це передбачає, що
в країні діють єдині вищі органи державної влади, єдине
законодавство і, зокрема, конституція. Тобто всі регіони
мають рівний статус й однакові права та обов’язки, а також
спільне громадянство, грошову одиницю та одну держав
ну мову. Тобто різниця між регіонами є не настільки сут
тєвою, щоби надавати їм навіть частково суверенні права.
Унітарні держави цілком можуть мати й автономні
утворення. Так, у складі України проголошено Автономну
Республіку Крим. А у складі тієї ж Іспанії (конституційна
монархія) діє 17 автономних співтовариств та 2 автоном
них міста. Також унітарна Китайська Народна Республіка
у свою чергу розділяється як на „стандартні” провінції,
так і включає в себе автономні повіти, райони та особливі
адміністративні райони.
Інша принципова різниця між унітарними країнами
– у ступені централізації влади. Централізований під
хід передбачає призначення керівників місцевих органів
державної влади, яким у свою чергу підпорядковуються
місцеві органи самоуправління (Туркменистан). У децен
тралізованих (але знову ж таки унітарних) країнах міс
цеві керівники обираються населенням і мають високий
рівень самостійності у вирішенні місцевих питань (те ж
саме Королівство Іспанія).
Федеральна держава відрізняється тим, що вона скла
дається виключно із суб’єктів, які мають право само
управління (штати, краї, республіки, області, провінції,
кантони, емірати чи федеральні землі – відповідно до на
ціональних традицій). Тут в обов’язковому порядку діють
два види вищих органів влади – федеральні та суб’єктні.
Останні можуть видавати свої нормативно-правові акти,
навіть діючі на певній території конституції та закони.
Інколи суб’єкти федерації можуть вводити свій ін
ститут громадянства та інші елементи державності, проте
державного суверенітету у повному політичному розумін
ні не мають. Зокрема, вони не можуть мати свої збройні
сили і не є суб’єктом міжнародних відносин. Решта по
вноважень між центром і федеральними одиницями роз
поділяються за конституцією.
Ще одним із неодмінних атрибутів федерації є наяв
ність двопалатного парламенту, де депутати одної палати
обираються на загальнодержавному рівні, а члени іншої
– представляють свої складові федерації.
При формуванні федерацій за основу може братися
територіальний або національний принцип. Тобто, за
федеральну одиницю встановлюється або територія ком
пактного проживання представників одної національ
ності (колишні Югославія та Чехословаччина) або за суто
географічною ознакою (США чи Німеччина). При ство
ренні тієї ж Російської Федерації застосовано комбінова
ний принцип – там є й національні республіки, й суто те
риторіальні суб’єкти – краї та області. Край відрізняється
від області, як правило, тим, що у його складі є автономні
національно-територіальні утворення.
За способом формування федерації різняться як до
говірні та конституційні. Частіше за все за договором
об’єднуються країни, які раніше мали суверенітет, за кон
ституцією – частини, які входили до держави, що існу
вала раніше, часто – імперії (Німеччина, Росія, Австрія).
Як і унітарні держави, федерації можуть мати різні
ступені централізації. Ще одна характерна риса – можли
вість виходу окремих суб’єктів із складу держави (сецесія).
Право на сецесію обговорюється в установчому докумен
ті, на підставі якого федеральна держава й об’єднується.
Що стосується такої форми державного устрою, як
конфедерація, то її головна відмінність від федерації –
це збереження суб’єктами повноцінного суверенітету за

умов делегування спільним наддержавним органам окре
мих функцій – таких, як оборона, зовнішня політика,
транспорт, зв’язок. Історична практика переконує, що
у більшості випадків така державна форма не є стійкою.
Члени конфедерації або поступаються своїм сувереніте
том і зближуються до федерального устрою, або самовиз
начаються як цілком окремі держави.
Найвідоміші конфедерації у минулому – Річ Посполи
та (1569–1795), Конфедеративні Штати Америки (1861–
1865). Найближчі до нас у часі конфедеративні об’єднання
– Сербія і Чорногорія (Сербія та Чорногорія, 2003–2006),
Сенегамбія (Сенегал та Гамбія, 1982–1989), Союз Афри
канських Держав (Малі, Гана та Гвінея, 1960–1962).
Конфедераціями також були Об'єднана Арабська Рес
публіка (Єгипет та Сирія, 1958–1961; Єгипет, Сирія та
Ірак, 1963), Арабська Федерація (Ірак та Йорданія, 1958),
Федерація Арабських Республік (Єгипет, Сирія та Лівія,
1971), Арабська Ісламська Республіка (Лівія та Туніс,
1974). Також до фактичних „м’яких” конфедеративних
утворень деякі джерела відносять і Європейський Союз.
До речі, Швейцарська Конфедерація сьогодні
зберегла свою історичну назву, хоча у такій формі існу
вала в 1291–1848 роках. Де-факто теперішня Швейцарія
– класична федерація.
Кожна із перелічених форм державного устрою має як
свої недоліки, так переваги. Тож розглянемо їх стосовно
сучасної України.
Зазвичай найпершою перевагою федерації називають
децентралізацію влади. Мовляв, чітко розподілені по
вноваження між федеральним урядом і самим суб’єктом
такої держави. Отже теоретично ніякого конфлікту між
ними бути не може. Але ж консенсус тут сповна залежить
не від способу управління, а від того, наскільки задово
лені інтереси населення, еліти та певного регіону. Адже
розподіл того що саме віддається на рішення місцевого
керівництва, а що залишатиме за собою уряд, відбуваєть
ся також і в унітарній державі.
Тож за унітаризму цілком можливо побудувати схему
взаємовідносин так, щоби сторони дійшли згоди, за фе
дералізму можна розв’язати серйозний конфлікт чи звес
ти федеральний задум до рівня складної формальності.
Так, у тій же Росії визначення керівництва суб’єктів деюре хоча нині й відбувається через вибори (до 2012 року
– пряме призначення), але конкретні кандидатури пре
тендентів попередньо узгоджуються федеральною владою
найвищого рівня.
По-друге, федеральні одиниці повинні захищати на
ціональну, культурну чи іншу своєрідність свого населен
ня. Тобто не варто федералізувати державу, де переважа
ють громадяни однієї національності та однієї віри. Так, у
нинішніх умовах України адміністративні кордони про
ведені не через необхідність відокремити одну специфіч
ну громаду від іншої, а виключно для зручності управлін
ня. Більш того, адміністративні межі регіонів у минулому
без проблем переносилися саме для досягнення цієї мети.
Фактично можна безболісно об’єднати дві будь-які
сусідні області України й це не викличе відчутного куль
турного конфлікту. Єдиний, доволі штучно створений

мовний конфлікт – навіть його можливо розв’язати шля
хом внесення змін до відповідних законів.
Ще один фактор – утримання управлінського апарату,
оскільки федеральний устрій передбачає майже повноцін
ну владу на місцевому рівні. Отже у сучасній Україні дове
лося б утримувати у кожній області окремий уряд із повним
штатом більшості федеральних міністерств і відомств.
Окрім того, прихильники федерального устрою, як
правило, називають відокремлені фінансові повнова
ження. Але набагато простіше внести потрібні зміни до
тих же Податкового та Бюджетного кодексу й визначити
які саме місцеві податки можуть у залежності від потреб
запроваджувати місцеві органи самоуправління та яку їх
частину використовувати для задоволення потреб регіону.
Також до безсумнівних федеральних переваг вклю
чаються права місцевої громади на вирішення місцево
важливих проблем. Але чому це неможливо здійснювати
в унітарній державі через механізм місцевого референ
думу, закон про проведення якого має бути затвердже
ний разом із низкою питань, які могла би розглядати
територіальна громада? А щодо різниці у поглядах при
прийнятті стратегічних рішень – таких, як вектор по
дальшого розвитку, то ніяка федералізація такого роз
кладу сил не змінить. Цьому зарадить лише копітка ба
гаторічна робота.
При цьому не слід забувати, що нинішні області на
шої країни мають досить неоднорідний рівень доходів і
розвитку. Хтось із них через цілком об’єктивні причини
заробляє на своє існування, хтось – потребує на державні
дотації. Десь розвивалася важка промисловість, десь –
сільське господарство, а десь немає ані потужних заводів,
ані достатньо родючої землі. Тож якщо на рівних умовах
замкнути місцеві податки на регіональному рівні, то в
окремих місцях рівень життя дійсно може дещо змінити
ся в бік покращення. А в інших – відчутно впаде.
Наявність у суб’єктів федерації власної поліції чи
інших силових підрозділів – це як можливість більш
ефективної боротьби із злочинністю, так і спокуса для
зловживань і навіть феодалізації країни. Тобто ідеально
го рецепту попросту не існує. Усе залежить від загальної
культури суспільства та свідомості окремих осіб.
Тож за ситуації, коли у державі на рівні сусідніх ре
гіонів немає істотних відмінностей, відсутні відповідні
політико-правові традиції та не вичерпано весь арсенал
демократичних засобів унітарної форми устрою, ідея за
провадження федералізму є штучною та може бути при
несеною лише ззовні. Та швидше за все – не відповідає
інтересам народу і веде до руйнування єдності нації, та як
наслідок – руйнування самої держави.
В історії людства не було і не може бути досконалого,
позбавленого будь-яких недоліків, державного устрою.
Навіть у межах однієї країни протягом тривалого часу
він може змінюватися в пошуках найбільш ефективного
для певних соціальних, економічних і культурних умов
формату. Спосіб збалансувати доцентрові та відцентрові
тенденції суто індивідуальні для кожного держутворення.
Це як ліки. Кожному, в залежності від особливостей орга
нізму та історії хвороби, – свій засіб і своє дозування. Те
що одному несе одужання, іншому – смерть. Тому авто
матично імпортувати чужу політичну формулу для подо
лання власних проблем – шлях, як мінімум, помилко
вий. Кожен народ повинен обирати її самостійно.
У чому, скажімо, полягає різниця між російською та
американською федеративними ідеями? У Росії роль осо
бистості правителя – надзвичайна. У США особа прези
дента за визначенням такої ваги мати не може. Україна, яка
вже двічі опинялася в ситуації, коли „переможець отримує
все”, нарешті має переконатися в тому, що слід будувати
систему, де будь-яка посадова особа не зможе бути чимось
більшим, ніж цього потребують інтереси громади. Систе
му, яка водночас забезпечить і стабільність, і розвиток.
Щодо України, то ми чітко бачимо – її унітарний по
тенціал далеко не вичерпаний. А російськомовні, етнічні
вітчизняні росіяни та сепаратисти – це далеко не одне й
те ж саме. Російськомовними через певні історичні умови
ставали й українці. Росіяни можуть захищати українську
державність і не здаються українцям, які служать під чу
жим прапором. На рівень патріотизму походження ніяк
не впливає. А сепаратисти – люди, які вірять у казку чи
відверто віддані легким грошам.
Тож не варто купуватися на чужі політичні винаходи та
вірити тим, хто прагне українського політичного щастя із
російськими прапорами в руках. У підсумку добра це од
нозначно не принесе. Так, до 2004 року ніхто особливо не
замислювався над тим, що громадяни, які живуть на «да
леких» Сході та Заході України мають якісь нестерпні роз
біжності. Але чужа технологія – вона хоча й не спрацювала
повною мірою, але смутку принесла чимало. Тепер недо
бра думка винайшла для нас федеральний рецепт. Спо
діваймося, народна мудрість та бажання зберегти власну
державність допоможе здолати й цю небезпечну спокусу.
А те, що не вбиває, робить нас лише сильнішими!
n
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НЕБАЙДУЖІСТЬ

Піснями дякуєм народу

Сьогодні як ніколи охоронці державних рубежів України відчувають підтримку
співвітчизників. Звичайні люди та представники бізнесу, заможні й не дуже чим
можуть допомагають прикордонникам з перших днів інтервенції та блокування
прикордонних підрозділів у Криму. Українці сприяють посиленню охорони
кордону і на інших ділянках. Свою вдячність за підтримку прикордонники
вирішили висловити у піснях та танцях. Тож днями у столиці нашої держави,
відбувся концерт «Народу України з вдячністю від прикордонників».
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Виступ Академічного ан
самблю пісні і танцю Державної
прикордонної служби України
мав змогу відвідати кожен ба

жаючий. Так, у буденний вечір
можна було трішечки відпо
чити, насолодитися затишною
приємною концертною атмос
ферою і проникнутися духом
патріотизму.
Зал Центру культури та мис
тецтв СБУ, де відбувся концерт,

був повністю заповнений. Гляда
чі, а особливо діти, бурхливими
оплесками зустрічали і не хотіли
відпускати артистів зі сцени. Гос
ті почули щирі, до сліз проник
ливі пісні про прикордонників,
а також насолодилися славет
ними й запальними танцями від

Академічного ансамблю пісні і
танцю Державної прикордонної
служби України. Особливо емо
ційно сприймалися такі номери,
як виконання пісні «Україна» на
слова та музику Дмитра Акімо
ва, хореографічна постановка
Лілії Чорноус «Гей, соколи» та
інші. Зважаючи на нинішню об
становку в нашій країні, ноти
патріотизму в творах ансамблю
резонували з такою ж музикою в
серцях глядачів.
Загалом артисти ансамблю
від імені всіх прикордонників,
демонстрували вдячність україн
цям за підтримку та запевнення,
що у вирішальний момент рука
охоронця рубежу не здригнеться
і «зелені кашкети» своїм умін
ням, патріотизмом, а за необхід
ності й життям, до кінця боро
нитимуть землю, на передньому
краї якої стоять. А відчуття на
дійного тилу у вигляді підтримки
всього населення України допо
може їм якнайкраще виконати
свій обов’язок.
– Цей концерт – мінімальне
висловлення величезної щирої
вдячності за активну підтримку
усім небайдужим громадянам,
які долучилися до допомоги
українським прикордонникам та
не залишилися осторонь. У цей

складний для нашої країни час
український народ і морально
й матеріально підтримує захис
ників державного рубежу, які з
честю виконують свій обов’язок
і несуть важку почесну службу
на кордоні нашої рідної Укра
їни, – підкреслив начальник
Академічного ансамблю пісні і
танцю ДПСУ полковник Василь
Неграй.
Сьогодні громадяни України
продовжують надавати актив
ну допомогу прикордонникам,
особливо тим, які несуть служ
бу на південно-східних ділянках
рубежу і, в першу чергу, на адмі
ністративній межі АРК, де зне
давна працюють новостворені
прикордонні підрозділи. Варто
зазначити, що окрім всебічної
моральної підтримки військо
вослужбовців, громадяни надали
і велику матеріальну допомо
гу. Тільки протягом березня на
благодійний рахунок Державної
прикордонної служби надійшло
понад 2 мільйони гривень фінан
сової допомоги, а органам і під
розділам відомства більше ніж на
500 тисяч гривень допомогли на
метами, бронежилетами, спаль
ними мішками, продуктами
харчування, посудом і багатьма
іншими речами.
n

ТВОРЧА ІНІЦІАТИВА

Музи просяться в окопи
Днями до редакції газети
«Прикордонник України»
потрапив лист від президента
Донецького обласного
благодійного фонду «Відкрите
серце» поетеси Галини
Боженко. У ньому жінка
звертається до керівництва
державних силових структур
з ініціативою організувати
творчих добровольців –
поетів і музикантів – для
підтримання високого
морального духу захисників
Вітчизни, які нині
перебувають на передніх
рубежах країни в готовності
дати рішучу відповідь у
випадку агресії.

Сохраните мирным
наше небо

Сохраните мирным наше небо,
Чтобы в день любой и каждый час
В доме каждом было вдосталь хлеба,
Чтоб фашисты не преследовали нас!
Сохраните землю украинской,
На которой с вами мы росли
И которая нам с детства стала близкой,
На которой наши деды полегли!

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Нещодавно Галина Боженко побува
ла на зустрічі представників керівництва
Східного регіонального управління з дру
жинами охоронців рубежу відділу «Дми
трівка» Донецького загону. Поетеса була
вражена щирістю й прозорістю цієї зустрі
чі, відкритим діалогом між генералами і
дружинами прикордонників. У черговий
раз творча гостя переконалася, що грома
дяни України категорично проти війни і
що всі небайдужі хочуть підтримати у цей
важкий період наших мужніх прикордон
ників.
– Мені, як творчій людині, захоті
лося надати моральну підтримку нашим
охоронцям рубежу. Цю ініціативу схва
лив заступник командувача Східного ре
гіонального управління генерал-майор
Артур Король, і я вперше приїхала на
творчу зустріч до колективу прикор
донного підрозділу імені лейтенанта
Валерія Свиридова у село Дмитрівка
Донецької області, – розповідає Галина
Боженко.

– Приємним було знайомство з
прикордонниками, які представляють
якщо не всі регіони України, то значну
їх частину, – додає жінка. – Спілку
валася я з військовослужбовцями як із
рідними синами, читала їм свої вірші,
на що у відповідь почула їхні власні
поетичні рядки. Так, протягом години
в підрозділі тривала тепла, сімейна ат
мосфера.
Після душевної лірики прикордонни
ки з радістю показали президенту благо
дійного фонду музей, свої службові при
міщення і навіть пригостили смачним
борщем у військовій їдальні.
– У мене виникла пропозиція, – за
значила Галина Миколаївна, – призвати
на творчу службу поетів, музикантів, го
тових приїхати у військові колективи й за
безпечити захисникам надійну моральну
підтримку. Під час Великої Вітчизняної
війни Людмила Зикіна співала на передо
вій на танках і зброя затихала. Давайте ж
і ми будемо підключати артистів, доки не
почали гриміти снаряди.

Галина Боженко – автор творчого про
екту регіонального патріотичного фес
тивалю народної творчості «Солов’їні
зорі Донбасу» також запросила творчих
військовослужбовців і творчі військо
ві колективи до участі в фестивалі, який
проходитиме у місті Сніжне Донецької об
ласті в останню суботу травня, коли вже на
повну силу співають солов’ї. До програми
фестивалю входить також відвідання місь
кого Музею бойової слави та екскурсія до
меморіального комплексу Саур-Могила.
Галина Миколаївна підкреслила, що ми
нулого року цей захід об’єднав митців із
різних регіонів України переважно з До
нецької, Дніпропетровської, Львівської й
Луганської області, а також з Росії. Поете
са висловила очікування, що цього травня
кількість учасників збільшиться та розши
риться географія представлених регіонів.
Свого листа Галина Миколаївна за
вершила поетичними рядками, які раніше
читала військовослужбовцям прикордон
ного підрозділу. Друкуємо ці рядки для
вас, шановні читачі:

Сохраните и село, и город,
Улицу в деревне, каждый дом,
Растопите в душах зимний холод,
Не откладывайте дело на «потом»!
Поспешите оправдать доверие,
Ваше слово слышит весь народ,
Терпеливо ждёт у вашей двери
Действий и решений ваших ждёт!
Нам сегодня очень одиноко,
В состояньи шока мы живём…
Помогите нам оправиться от шока,
Мы порядок вместе наведём!
И во всём конечно вам поможем,
Будем вместе с вами созидать,
Украину возродить мы сможем,
За неё пойдём голосовать!
Так давайте же форсировать движенье
Наших мыслей в русло дел благих,
Принимайте наше предложенье,
Вместе с ним и наше уваженье,
Что само собой сложилось в стих!
Украину нашу сохраните!
Нашу родину – любимую, одну!
Словно мать родную, защитите
Нашу необъятную страну!!!
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ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 29 березня 2014 року №206-ос
ПРИСВОЇТИ ЧЕРГОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ ДОСТРОКОВО:
по Азово-Чорноморському регіональному
управлінню Державної прикордонної служби
України
полковник
підполковнику ЗАМОРІЮ Роману
Володимировичу
підполковник
майору ЧЕРКАСУ Віталію Володимировичу
майору КНИШУ Ігорю Олександровичу
майору ЗАХАРЧУКУ Денису Олеговичу
майор
капітану ГОРБАТЮКУ Павлу Миколайовичу
капітану МИНИННИКУ Олексію Юрійовичу
капітану СІМЧУКУ Павлу Миколайовичу
капітану НАГІРНОМУ Анатолію
Володимировичу
капітан
старшому лейтенанту СОЛОВЙОВУ Євгену
Олександровичу
старшому лейтенанту ЩЕРБІЮ Олегу
Миколайовичу
лейтенант
молодшому лейтенанту ФЕДОРЕНКУ
Василю Васильовичу
по Управлінню інформації
Адміністрації Державної прикордонної
служби України
капітан
старшому лейтенанту ЗАЙЧЕНКУ Юрію
Григоровичу
старшому лейтенанту АРТЕМЕНКУ Михайлу
Олександровичу
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
капітан 1 рангу
капітану 2 рангу САВІЩЕНКУ Роману
Станіславовичу
капітану 2 рангу КИРЮЩЕНКУ Олександру
Геннадійовичу
підполковник
майору ВАНЖІ Ігорю Васильовичу
капітан 3 рангу
капітан-лейтенанту ШЕЛІНУ Денису
Євгенійовичу
капітан-лейтенант
старшому лейтенанту МІНЦІ Ігорю
Володимировичу
старшому лейтенанту ГЛУШАКУ Дмитру
Олеговичу

старшому лейтенанту ВАРЯНІЦИНУ Роману
Валерійовичу
старшому лейтенанту ПАХОЛІВЕЦЬКОМУ
Владиславу Генріховичу
старший лейтенант
лейтенанту ІЩУКУ Юліану
Володимировичу
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
капітан 1 рангу
капітану 2 рангу ЛЕЛЬОКІНУ Віктору
Миколайовичу
капітан 2 рангу
капітану 3 рангу ДУДЧЕНКУ Олександру
Сергійовичу
капітану 3 рангу МИКОЛАЙЧУКУ
Олександру Михайловичу
підполковник
майору МОЦНОМУ Олександру
Володимировичу
капітан 3 рангу
капітан-лейтенанту СЕРІКОВУ Сергію
Михайловичу
майор медичної служби
капітану медичної служби ПРОЦЮКУ Сергію
Васильовичу
капітан-лейтенант
старшому лейтенанту БЕЗПАЛЬКУ
Олександру Васильовичу
старшому лейтенанту БОЙЧУКУ Дмитру
Ігоровичу
старшому лейтенанту БУРВІКОВУ Миколі
Борисовичу
старшому лейтенанту КИГЛЮКУ
Олександру Вікторовичу
старший мічман
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
мічману БЕЗКРОВНОМУ Олександру
Вікторовичу
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
мічману БИРИНУ Максиму Юрійовичу
мічману ДЕРИПАСКУ Сергію
Володимировичу
мічману КАНЮЦІ Віталію Ярославовичу
мічману ОСИПЕНКУ Володимиру
Вікторовичу
Управління кадрів АДПСУ

НАШОГО ЦВІТУ – ПО ВСЬОМУ СВІТУ

Девід Духовни: «Я – українець!»
Голлівудський актор
Девід Духовни заявив, що
усвідомив себе українцем.
Про це зірка телесеріалу
«Californication» і «The X–Files»
написав у своєму Twitter.
Сергій ПОЛІЩУК

«Я виріс, думаючи, що я – росіянин,
але тільки зараз зрозумів, що в дійсності
я – українець. Ніколи не пізно змінити
ся», – написав Духовни.
Батько актора – нащадок емігрантів
з України, які виїхали до США з Києва,
побоюючись сталінських репресій.
n

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Держдума Росії занепокоєна підвищен
ням в Україні акцизного збору на алкоголь
ну продукцію, адже це є прямим притис
канням прав і свобод росіян в Україні.
* * *
Дзвінок з Пітера до Одеси:
– Привіт, ну як ви там? Це жах! При
їжджайте до нас, ми вас усіх прихистимо!
– Чекай-чекай! Який жах? І чого ми
маємо до вас їхати?
– Так у вас же фашисти захопили всю
Україну!
– Ні, не всю. Поки що лише Крим.
* * *
– Доброго дня! Ми – з Росії.
– А чого ви з порогу погрожуєте?

* * *
Від любові до ненависті – один крок...
Через кордон.
* * *
Автомат Калашникова зображений
на гербах таких країн, як Зімбабве, Мо
замбік, Східний Тимор. Держдума РФ
розглядає закон про внесення зображен
ня автомата Калашникова на герби Осе
тії, Абхазії і Криму, адже він є символом
об’єднання російського населення по
всьому світу.
* * *
Україна нещодавно перейшла на літ
ній час, а окупований Крим – ні. Адже
літа у Криму не буде.

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

Для початку
я хочу Крим...

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Керівництво та персонал Луганського
прикордонного загону щиро та сердечно
вітають з нагоди Дня народження
начальника Луганського прикордонного
загону полковника ДЕЙНЕКУ Сергія
Васильовича!
Нехай здійсняться всі Ваші творчі задуми і
кожен день буде осяяний почуттям любові
та взаєморозуміння, а добре здоров’я
й гарний настрій стануть запорукою
успішної й плідної праці в ім’я розквіту
рідної України і благополуччя Вашої
родини!
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Командування та персонал Котовського
прикордонного загону щиро вітають з Днем
народження іменинників квітня: підполковника
Віктора ПОЛІЩУКА, майора Олександра
СОЛТИКА, капітанів – Євгена ЧЕРНОВА, Юрія
СТОЛЯРА, Олександра ЦИМБАЛЮКА, Юрія
ХЛЕБНІКОВА, Руслана БАСАРАБА, Дмитра
ТКАЧУКА, старшого лейтенанта В’ячеслава
ПОЛІЩУКА лейтенантів Артема ДУДКА,
В’ячеслава БЄДАШОВА, Володимира
ЛЕГІНА, Юрія СЕРНИЧА! Зичимо міцного
здоров’я на довгі роки, гарного настрою,
сімейного тепла та затишку!
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