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На спільній хвилі

Предмет вивчення –
«липа»
За ініціативою представників ОБСЄ у
Навчальному центрі імені генерал-майора
Ігоря Момота розпочато навчальний
тренінг для персоналу, котрий здійснює
професійну підготовку інспекторського
складу.

призов-2016
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стор.

Голову Громадської ради при Адміністрації
Держприкордонслужби генералмайора у відставці Володимира Бідаха
прикордонники зі стажем знають добре.
Адже саме він стояв біля витоків нашого
відомства, коли 1992 року повернувся на
Батьківщину після багатьох років служби
у Середній Азії та на Далекому Сході...
стор.
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Прикордонник
України
Поповнення прийняти
готові
У період із квітня по червень
нинішнього року Служба
планує укомплектувати
свої органи та підрозділи чотирма
тисячами військовослужбовців
строкової служби.
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7

стор.

Прикордонник
України
¹ 15 (5509)

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²

15 ÊÂ²ÒÍß 2016 ÐÎÊУ

ÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

4-5
стор.

Обережно: двері зачиняються
кордон за тиждень
Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî
1,358 ìëí îñ³á
òà 357,6 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 119 îñ³á,
çîêðåìà, 5 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Âèëó÷åíî 14 îäèíèöü çáðî¿,
18 áîºïðèïàñ³â
òà 538 ã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 937 òèñ. ãðèâåíü
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Прикордонник
України

коротко
про головне
Резервістів
захищено
Верховна Рада прийняла зміни
до законодавства, що визначають
соціальний захист резервістів,
які постраждали внаслідок
участі в антитерористичній
операції, та членів їхніх сімей.
Військовослужбовці резерву,
поранені під час безпосередньої
участі в бойових діях, тепер
матимуть ті ж самі соціальні
гарантії, що й військовослужбовці
за контрактом та призвані
за мобілізацією колеги з
відповідними званнями й
посадами. Те ж саме стосується
соціального захисту родичів
загиблих резервістів – він
прирівняний до захисту сімей
загиблих мобілізованих і
контрактників. Інвалідів I та II
групи, які втратили здоров’я
внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання,
пов’язаних з виконанням
обов’язків служби у військовому
резерві в зоні АТО, визнано
ветеранами військової служби.
Водночас до вислуги років
для призначення пенсії тепер
зарахують службу у військовому
резерві під час безпосередньої
участі в АТО чи забезпеченні
її проведення. Нагадаємо, що
інститут військового резерву
покликаний створювати належну
територіальну оборону України.
Резервісти укладають контракт
добровільно, зобов’язані
регулярно проходити військову
підготовку, а за викликом прибути
для виконання своїх обов’язків.
При цьому їхня мобілізація може
не проводитися, у тому числі при
виконанні бойових завдань. Саме
в таких випадках резервістів та
їхні сім’ї покликані захистити
нові зміни законодавства.
Володимир ПАТОЛА

Мертві душі –
живі гроші
На Харківщині представники
Служби безпеки України виявили
незаконні схеми соціальних виплат
майже 28 тисячам фіктивних
переселенців загальною вартістю
більше мільярда гривень на
рік. Люди були зареєстровані в
органах соціального захисту як
внутрішньо переміщені особи
з районів проведення АТО. За
документами всі вони мешкають
на території Харківської області.
Але фактично за реєстрацією
«біженців» знайти не вдалося.
Пенсії та інші соціальні виплати,
призначені для них, надходили
на банківські картки і знімалися
готівкою організаторами оборудок
у Харкові. Потім зловмисники
обмінювали гривні на російські
рублі та переправляли готівку
на непідконтрольну територію
через Російську Федерацію, у
тому числі для фінансування
терористичної діяльності. На
Харківщині сьогодні перевірено
понад 45 відсотків вимушених
переселенців. Майже дві третини
фактично не проживають на
підконтрольній українській владі
території, а отже не мають права
на одержання пенсій та інших
соціальних виплат.
Юрій ЗАНОЗ

П У Л Ь С
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народна підтримка
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резонанс

Самозванці
Сергій ПОЛІЩУК

Підводні бійці
У Маріуполі всеукраїнська
волонтерська організація
People’s Project планує створити
«Школу військових водолазів».
Перший дослідний курс
навчання буде проведено на базі
Маріупольського загону Морської
охорони з водолазами групи
спеціальних дій на воді.
Ірина МАСТЕЛЬ
Метою курсу є відпрацювання модернізованої системи підготовки, підвищення рівня
натренованості та кваліфікаційного рівня особового складу водолазних підрозділів. Та перш
ніж приступити до безпосередніх тренінгів,
волонтери з’ясували, що потрібно вирішити
питання забезпечення прикордонних моряків
сучасним спеціалізованим оснащенням. Тож у
рамках реалізації проекту відбудеться закупівля
повних комплектів спорядження з відкритою
схемою дихання, а також спортивної екіпіровки
для подальших самостійних занять з акватлону
(унікальної бойової системи під водою).
Навчальний курс спроектовано таким
чином, щоб за короткий термін, використо
вуючи оптимальну інтенсивність занять і
навантажень, дати водолазам міцний базис із
знань та умінь, який дозволить надалі самостійно планувати й виконувати завдання високого рівня складності.

Навчальна частина передбачає проведення з особовим складом водолазів
навчально-тренувальних зборів тривалістю
3–4 тижні з дислокацією у Маріупольському
загоні Морської охорони, використовуючи
прилеглу акваторію Азовського моря та плавальний басейн «Нептун» у Маріуполі.
Функціонально курс розбитий на три
блоки: 1. Акватлон. Базовий курс. (Спортивна
дисципліна, суттю якої є підводний поєдинок
суперників, що виховує психологічну стійкість до екстремальних ситуацій під водою
та загальну адаптацію до умов перебування
в іншому середовищі); 2. Курс корабельних
водолазних робіт (включає в себе теоретичні
та практичні заняття з організації роботи
водолазної станції, виконання водолазних
робіт до середнього ступеня складності);
3. Курс основ протидиверсійної охорони
(практичні вправи з підводного орієнтування,
теоретичні заняття з мінно-вибухової підготовки та тренувальні водолазні спуски у
складі груп протидиверсійної охорони).
Всі інструктори курсу є волонтерами й
працюють виключно на ентузіазмі. Навчальне
водолазне спорядження, посібники, спеціалізовану літературу, макети мінно-вибухових
пристроів та інші необхідні в навчальному
процесі матеріали безкоштовно надасть
інструкторська група.
Передбачається, що курси підготовки
військових водолазів за участі моряківприкордонників розпочнуться уже влітку
нинішнього року.
n

У Вінниці прикордонники МогилівПодільського загону виявили та задокументували факт незаконного збору коштів. Невідомі
шахраї розмістили оголошення і встановили
скриньку для грошей «на облаштування кордону» в місцевому гіпермаркеті «Епіцентр».
Представники відомства про таку «благодійність» звичайно не знали. Наразі вартові
рубежу направили до відділу поліції повідом
лення про злочин за ст.190 КК України (шахрайство). Ведеться слідство.
Державна прикордонна служба звертає
увагу громадян, що жодних коштів на облаш
тування державного кордону не збирає та
просить у разі виявлення подібних випадків
повідомляти за телефоном служби «Довіра»
044-527-63-63.
n

спорт

Наші борці на європейському п’єдесталі
На чемпіонаті Європи з вільної
боротьби, що пройшов у березні
нинішнього року в Ризі, представники
Спортивного комітету Державної
прикордонної служби України – Аліна
Махиня, Ібрагим Алдатов та Ален
Засєєв – завоювали бронзові та золоті
нагороди.
Дмитро ВОСКОБОЙНИКОВ
Аліна Махиня розпочала змагання з туше
– нічого протиставити нашій спортсменці не
змогла шведська борчиня Джені Франсон,

чемпіонка світу та Нордичного чемпіонату, а
також володарка бронзи чемпіонату Європи.
Також на туше, з рахунком 10:0, поступилася
прикордонній борчині італійка Далма Канева.
Однак у півфіналі перемога дісталася ізраїльській борчині, тричі срібній призерці чемпіонату Європи Ілані Кратиш. Та все ж Аліна не
звикла повертатися додому без медалей, тож
упевнено здобула красиву перемогу в бронзовому фіналі з румунською спортсменкою
Адіною Попеску.
Першим суперником прикордонника Ібрагима Алдатова став грецький спортсмен Тімофей Хінідіс. Багаторазовий призер Середземноморських ігор поступився нашому борцю з
рахунком 5:9. У чвертьфіналі сутичка вийшла

рівною. Володар срібла та бронзи чемпіонату світу Селім Ясар з Туреччини виявився
непростим суперником. Із рахунком 2:2 за
останньою результативною дією переміг Ібрагим Алдатов. Поступившись у півфіналі росіянину, прикордонник переміг вірменського
супротивника, тим самим здобувши бронзову
медаль.
Ще один представник Держприкордонслужби у вільній боротьбі – Ален Засєєв, здолавши німецького колегу Ніка Матухіна, срібного і бронзового призера чемпіонату світу з
Азербайджану, у півфіналі поступився Гено
Петрішвілі, двічі бронзовому призеру чемпіонату світу з Грузії. Однак у бронзовому фіналі
прикордонник упевнено виборов перемогу. n
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Схрон терористів
У результаті оперативнорозшукових заходів прикордонники
Краматорського загону уже
вчетверте за місяць виявили
на Донеччині черговий схрон
з боєприпасами. У нежилому
будинку смт Новгородське
бойовики облаштували схованку.
Готувалися ґрунтовно: кулемет
Калашнікова, додатковий ствол
до нього, 2 кулеметні стрічки
з 465 набоями, 1139 набоїв до
автоматів калібру 5,45 та 7,62
мм, 6 тротилових шашок по 400
грамів, 7 запалів до них, бікфордів
шнур завдовжки 1 метр, 2 гранати
Ф-1 без запалів і 3 комплекти
для встановлення «розтяжок».
Тепер виявлений арсенал не стане
знаряддям диверсій чи терактів.

За ініціативою представників
ОБСЄ у Навчальному центрі
Держприкордонслужби імені
генерал-майора Ігоря Момота
розпочато навчальний
тренінг для персоналу, котрий
здійснює професійну підготовку
інспекторського складу.
Катерина СОРОКОПУД

Олександр ШАПОШНИК

них, підроблених і фальшивих документів,
використання обладнання судово-медичної
експертизи для виявлення підробок.
– Такі навчальні курси є дуже важливими,
адже набуті знання та навички використовуватимуться як безпосередньо під час служби,
так і в навчальному процесі, – підкреслює
начальник циклу охорони та захисту державного кордону майор Олексій Лупан.
– Підробка документів і фальсифікація в даний час у всіх формах злочинності

робота з персоналом

стає все більш серйозною проблемою,
– пояснює представник Департаменту
з протидії транснаціональним загрозам
ОБСЄ Ірина Дончу. – У цьому широкому
контексті безпека проїзних документів є
одним із пріоритетних напрямків ОБСЄ в
боротьбі з тероризмом та спрямована на
запобігання транскордонного переміщення
членів терористичних організацій, в тому
числі й використання ними підроблених
проїзних документів.
n

колеги

Поліція
переймає
наш досвід
У Національній академії
Держприкордонслужби України
імені Богдана Хмельницького відбувся
перший випуск співробітників
Національної поліції, які пройшли
навчальні курси з питань аналізу
ризиків і кримінального аналізу.
Володимир ЗАХАРЧУК

На Львівщині
чекають новобранців
Аби не допустити зниження
ефективності виконання
поставлених завдань, у
відомстві прийнято рішення про
тимчасове відновлення призову
на строкову службу.
Ярослава МЕЛЬНИК
Днями на базі відділу прикордонної
служби «Салаші» Львівського загону відбулися збори з персоналом, який залучатиметься
до роботи в тимчасових навчальних пунктах з
військовослужбовцями строкової служби 2016
року призову.
Захід проходив під керівництвом начальника відділу підготовки персоналу Західного
регіонального управління полковника Максима Топорова. Основною його метою було
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гарячі будні

Предмет вивчення – «липа»

Навчання організовано Департаментом з протидії транснаціональним загрозам
Секретаріату ОБСЄ у співпраці з Програмою
надання допомоги міжнародного карного розшуку (ІСІТАР) Міністерства юстиції США.
Тренінги проводять два радники з австрійського МВС.
– Навчальний центр уже вдруге проводить
подібний захід, що стало доброю традицією і
яка, сподіваюся, буде надійним фундаментом
нашого співробітництва на постійній основі,
– зазначає начальник управління професійної
підготовки персоналу АДПСУ генерал-майор
Артур Король.
23 військовослужбовці з числа молодшого
персоналу відомства беруть участь у першому
етапі навчання. Наступного тижня здобуватимуть необхідні знання вже 14 офіцерів. Курси
дозволять правоохоронцям поліпшити знання
та навички з питань розпізнання оригіналь-

Прикордонник
України

ознайомлення керівного складу навчального
пункту з особливостями організації і змістом
програми базової підготовки молодого поповнення, доведення до офіцерів-наставників
вимог Статутів Збройних Сил України щодо
всебічної організації та забезпечення повсякденної діяльності навчального підрозділу.
Крім того, велику увагу було приділено
особливостям методики проведення занять з
новачками за програмою базової підготовки
вартових рубежу, а також доведення вимог
законодавства щодо боротьби з корупційними
проявами та відповідальність за дотримання
належної дисципліни.
Слід зазначити, що у Львівському загоні
очікують прибуття більш ніж 200 новобранців. Усі вони проходитимуть службу виключно
у підрозділах органу охорони кордону поза
зоною АТО. У разі бажання їм надаватиметься
пріоритетне право перейти на контрактну
службу.
n

Наші військовослужбовці передавали свій
досвід 12 співробітникам Національної поліції. Отримані знання допомагатимуть стражам
правопорядку розкривати злочини, зокрема,
пов’язані з торгівлею людьми. Навчальний
курс на базі системи підготовки офіцеріваналітиків Держприкордонслужби України,
проводиться за сприяння Міжнародної організації з міграції в рамках реалізації проекту
міжнародно-технічної допомоги.
Загалом же до 12 червня у вартових рубежу
навчатимуться три потоки співробітників
Національної поліції. Тренінги проходять за
окремо розробленою програмою, що враховує
сучасні європейські практики, зокрема, – Прикордонної варти Республіки Польща, спільні
інтегровані моделі аналізу ризиків відомств
європейських країн (CIRAM) та Європейської
агенції FRONTEX.
n

До України –
за «чоловічою силою»
У залізничному пункті
пропуску «Ягодин» прикордонники
Луцького загону ініціювали
проведення спільного з митниками
поглибленого огляду потяга
«Київ – Варшава». В одному
з купе правоохоронці виявили
понад 36 тисяч таблеток дев’яти
найменувань, які є стимуляторами
потенції. Власниками товару
виявилися двоє громадян
Німеччини, вихідців з України.
Батько з сином приховали таблетки
серед багажу і постільної білизни.
Порушники зізналися, що товар
везли з метою реалізації.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Кривава парочка
Близько п’ятої години ранку
наряд відділу прикордонної
служби «Ужгород» зупинив
чоловіка і жінку без документів.
Затриманими виявилася подружня
пара – громадяни України. Під
час перевірки речей у сумці було
знайдено три паспортні документи
громадян Індії та закривавлений
кухонний ніж. Після інформування
співробітників Національної
поліції з’ясувалося: затримані
підозрюються у скоєнні вбивства
двох громадян Індії та нанесення
важких тілесних ушкоджень
третьому в місті Ужгород. Подружню
пару передано поліції. Ведеться
слідство.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

«Сонячний»
Мерседес
Прикордонники Львівського
загону спільно з працівниками
фіскальної служби в пункті пропуску
«Угринів» на кордоні з Польщею
виявили майже 20 кілограмів
бурштину. «Сонячне каміння» наш
співвітчизник намагався вивезти у
порожнинах між заднім сидінням
і паливним баком «Мерседеса».
Слід зазначити, що з квітня
минулого року військовослужбовці
Львівського загону у взаємодії з
іншими правоохоронними органами
запобігли 35 спробам вивезення
бурштину загальною вагою 270
кілограмів на суму понад 14,6
мільйона гривень.
Ярослава МЕЛЬНИК
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є проблема
«Дні нелегальної міграції в Європі закінчилися», – таку
несподівану заяву зробив 8 березня Президент Європейської
Ради Дональд Туск після зустрічі з турецьким прем’єрміністром Ахметом Давутоглу. Останній підтвердив, що
його країна прийматиме нелегальних мігрантів затриманих
у турецьких водах. На початку червня повинна набути
чинності Угода про реадмісію між Анкарою та Брюсселем.
Наша країна теж залучена до міграційних процесів. І
хоча ця проблема сьогодні, за великим рахунком, обходить
наші кордони, слід пам’ятати, що зовсім недавно саме через
Україну пролягали найпопулярніші коридори шукачів кращої
долі. Тож аналізувати ситуацію потрібно постійно.

Андрій КУЧЕРОВ
«ОГОЛЕНИЙ НЕРВ» ЄВРОПИ
Міграційна криза стала викликом для збереження об’єднаної Європи. Цей «оголений
нерв» гостро запалився влітку минулого року,
коли сотні тисяч непроханих гостей почали
атакувати зовнішні кордони Євросоюзу. Не
помічаючи внутрішніх меж держав, вони
мали на меті дістатися західних країн континенту з вимогою дати їм притулок та соціальний захист.
Час показав, що виключно механічні
засоби захисту у вигляді спорудження парканів, інженерних споруд або введення тимчасового прикордонного контролю можуть дати
лише короткочасний ефект. Лідери Євросоюзу (передусім – Німеччина) бачать вихід
із цієї ситуації у виробленні єдиної позиції
та створенні передумов, які б забезпечили
повернення мігрантів у країни, з яких вони
прибули.
У цьому сенсі варте уваги одне з нещодавніх інтерв’ю канцлера Німеччини Ангели
Меркель національному телеканалу ARD.
Зокрема, вона заявила, що «дуже оптимістична» щодо єдності Європи у спільному
подоланні міграційної кризи. При цьому канцлер уточнила, що одностороннє закриття
кордону не вирішить проблему. «Це саме те,
чого я зараз боюся: одна країна закриє свій
кордон, а інша – буде страждати. Це не моя
Європа» – підсумувала Ангела Меркель.
На початку 2015 року МВС Німеччини
прогнозувало, що ФРН очікує прийняти
близько 800 тисяч біженців. Однак глава цього
відомства Томас де Мезьєр зауважив, що реалії виявилися вище запланованого: кількість
прибулих у країну мігрантів склала 965 тисяч.
Неважко передбачити, що ця цифра до кінця
минулого року перетнула позначку в один
мільйон.

та Європейським співтовариством, яка мала на
меті на меті регулювати процедури, пов’язані
з поверненням громадян третіх країн і осіб без
громадянства, які незаконно в’їхали на територію України або держави-члена ЄС, до держав
попереднього перебування.
ПОРУШНИК Є. ДОКУМЕНТІВ НЕМАЄ!
Згадана вище Угода практично почала
діяти з 1 січня 2010 року. Саме до цієї дати на
Чернігівщині та Волині за кошти Євросоюзу
побудовано два сучасних пункти тимчасового
перебування іноземців та осіб без громадянства (ПТПІ), які входять в систему Державної міграційної служби. В ту пору піднялася
своєрідна «буря» у вигляді безвідповідальних
політичних заяв щодо відправки з Європи до
України тисяч мігрантів.
Час показав, що кількість переданих з
Європи іноземців значно менша, ніж називалася різного роду «фахівцями». Більшість підданих реадмісії походили з країн СНД, а також
наші співвітчизники. Два ПТПІ без проблем
справлялися з навантаженням, і ніхто з іноземців просто неба ніколи не ночував.
Стурбованість викликають ті, кого затримали українські прикордонники під час
спроби порушити державний кордон. Як
показує практика, 90 відсотків із них не мають
при собі документів, які б посвідчували їхню
особу. Повернення непроханих гостей додому
можливе за діючим законодавством лише
після їх ідентифікації. Так, упродовж 2015
року до ПТПІ українські прикордонники
передали 213 іноземців-правопорушників,
з яких ідентифіковано, документовано та
видворено лише 106 осіб. Здавалося, прості
питання, які у наш час комунікацій, активного
розвитку соціальних мереж та Інтернету вирішуються досі повільно.
І В КУТ НЕ ПОСТАВИШ,
І ЗА ДВЕРІ НЕ ВИСТАВИШ...
Робота з іноземцями-порушниками полягає у процесі встановлення осіб, які затриму-

Процедура ідентифікації та документування таких
прибульців вимагає значного часу, і, як не дивно,
супроводжується невеликим бажанням консульських
установ займатися проблемами своїх співвітчизників.
УКРАЇНСЬКИЙ ВЕКТОР
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ
Для України проблема нелегальної міграції завжди стояла на порядку денному. Завдячуючи географічному положенню, шукачі
кращої долі постійно використовували територію нашої держави як транзитну до Європи.
Ще свіжі в пам’яті факти, коли на західних
рубежах прикордонні наряди затримували
групи, які складалися з кількох десятків
вихідців з африканських чи азійських країн,
що цілими родинами намагалися перетнути
кордон з ЄС. Сюди вони потрапляли різноманітними незаконними шляхами, здебільшого
через східні кордони.
З часом цю негативну тенденцію вдалося
перебороти й у рази зменшити потік нелегалів і, по суті, «закрити» найбільш популярні
коридори міграції.
Достойним вінцем цієї багаторічної роботи
стала Угода про реадмісію осіб між Україною

валися на кордоні, їх документуванні, організації придбання авіаквитків, супроводження
та, зрештою, забезпечення фактичного виїзду.
Так, 2015 року персоналом Держприкордонслужби здійснювалися заходи щодо ідентифікації 620 (!) осіб. З цієї кількості фактично вдалося документувати шляхом підтвердження
особи 524-ох іноземців-правопорушників.
Інших продовжують утримувати у вищезгаданих ПТПІ.
Накопичення нелегальних мігрантів
допускати не варто. Адже невстановлена
особа – це небезпека. Немає ніякої гарантії, що хтось із них не ховається у такий
спосіб від законного правосуддя далеко
від місця злочину, або навпаки – хоче здійснити злодійство в тій чи іншій країні.
Наочний цьому приклад – нещодавні брюссельські теракти наочно продемонстрували, наскільки система безпеки далека від
бездоганності.

Обережно: двері
Міграційне законодавство в Україні
Більшість країн – головних постачальників
нелегальних мігрантів в Україну – відзначаються низьким рівнем достатку. Це громадяни
Афганістану, Шрі-Ланки, Бангладеш, Сомалі,
Іраку, Китаю, Ефіопії, Сенегалу, Сьєрра-Леоне,
Гвінеї, Гамбії, Гани, Нігерії, Судану, Демократичної Республіки Конго тощо. Процедура
ідентифікації та документування прибульців
звідти вимагає значного часу, супроводжується
невеликим бажанням консульських установ
займатися проблемами своїх співвітчизників.
В Україні немає значної частини дипломатичних або консульських установ, особливо
з країн Африки та Азії. Найближчі ж посольства – Народної Республіки Бангладеш, Республіки Ефіопія та Республіки Шрі-Ланка – у
Російській Федерації. «Достукатися» до згаданих представництв украй важко. Так, незважаючи на інформування через Департамент
консульської служби МЗС України про затримання їхніх громадян, протягом останніх двох
років не отримано жодного свідоцтва (!) на
повернення із згаданих посольств.
Немає порозуміння з вищезазначених
питань і з Посольством Афганістану та Почесним Консульством Народної Республіки Бангладеш в Україні. З метою посилення взаємодії
та співпраці минулого року Адміністрація Держприкордонслужби провела зустрічі та наради
з представниками посольств за безпосередньої
участі представників Департаменту консульської служби МЗС України та Державної міграційної служби. Свою бездіяльність, зокрема
Посольство Афганістану, виправдовує відсутністю письмової згоди затриманих оформляти
на них відповідні документи. Дивна позиція,
адже хто як не дипломати повинні допомагати
компатріотам у скрутних ситуаціях за кордоном.
Тому впродовж останніх двох років із 138
громадян Афганістану Посольством задокументовано лише 51 особу. А їхні колеги з
Бангладеш не спромоглися за вказаний період
вирішити жодної (!) долі з 34 земляків.

Однак є й позитивні приклади. Повного
порозуміння й оперативності у співпраці
з питань ідентифікації та документування
іноземців вдалося досягти з консульськими
відділами посольств Грузії та В’єтнаму в
Україні. Минулого року вони без зволікань
оформили, відповідно, 15 та 32 свідоцтва
на повернення. Це – найкращі результати в
роботі.
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не потребують додаткових уточнень. Такі
рішення приймалися минулого року стосовно 580 осіб. Частіше вони реалізовувалися керівниками Чопського та БілгородДністровського загонів.
Отримавши «червону картку» від української влади, кожен п’ятий іноземець все
ж таки ухилився від виконання законного
рішення і не виїхав добровільно за межі
України. Серед 163 таких осіб переважну
більшість становлять громадяни Грузії,
Афганістану, Шрі-Ланки та Бангладеш.
У даних випадках за зверненнями органів охорони державного кордону судами
ухвалюється примусове видворення цих
осіб. Протягом минулого року винесено 251
таку ухвалу.
ПРАВОВИЙ ЛАНЦЮГ:
БЕЗ ПРАВА НА РОЗРИВ
Звичайно, такий стан справ турбує правоохоронців і, передусім, прикордонників.
Щоб досягти бажаного результату в ланцюжку від затримання на кордоні до видворення за межі держави, необхідно удоскона-
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За словами Олександра Володимировича, зміни будуть суттєвими та ліквідують
значні законодавчі прогалини. Так, пропонується після рішення адміністративного
суду щодо іноземців, які підлягають примусовому видворенню, але не мають документів або є обґрунтовані підстави вважати,
що вони ухилятимуться від видворення,
застосовувати заходи у вигляді: взяття на
поруки підприємства, установи чи організації; зобов’язання внести чималу заставу
або затримання іноземця з поміщенням до
ПТПІ.
Такі ж заходи (затримання, застава та
порука) можуть бути призначені іноземцям,
які, перебуваючи у процедурі набуття статусу біженця, вчинили порушення законодавства з прикордонних питань та правового
статусу іноземців. Однак не застосовуватимуться до тих осіб, до яких раніше вживалися аналогічні заходи, а також причетних
до терористичної діяльності. Іншими словами, один раз порушив – другого шансу
звільнитися, взяття на поруки чи під заставу
не буде.

Невстановлена особа – це небезпека. Немає ніякої
гарантії, що хтось із них не ховається від правосуддя
далеко від місця злочину, або навпаки – хоче
здійснити злодійство в тій чи іншій країні.

зачиняються
може стати жорсткішим
ПОВЕРНЕННЯ ДОДОМУ
ЯК ОСОБИСТЕ НЕЩАСТЯ
Непрохані гості, після встановлення
їхньої особи, не повинні затримуватися на
нашій землі. Так, минулоріч було прийнято
831 рішення про примусове повернення та
примусове видворення. Це всього на три відсотки менше, ніж відносно спокійного 2014го. Більше половини із затриманих становлять

громадяни СНД (491 особа), на другому місці
– вихідці з Азії та Африки (236 іноземців),
104 порушники – представники інших країн.
Процедура примусового повернення
здійснюється на підставі рішення командирів прикордонних загонів, на ділянці яких
відбулося затримання. Це реалізується у разі,
коли порушник має відповідні документи, а
всі обставини його затримання з’ясовані й

лити цю систему у правовому відношенні.
І, за інформацією управління адмінпровадження Департаменту аналізу та оцінки
інформації Адміністрації Держприкордонслужби, суттєва організаційна та практична
робота в цьому напрямі вже ведеться.
– 16 лютого відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнародних відносин. За його результатами одноголосно схвалено у другому читанні опрацьований нашою Службою у тісній співпраці
з Державною міграційною службою проект Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення положень судового захисту
іноземців і осіб без громадянства та урегулювання окремих питань, пов’язаних з
протидією нелегальній міграції» – коментує
ситуацію начальник управління адмінпровадження Департаменту аналізу та оцінки
інформації Адміністрації ДПСУ полковник
Олександр Пінчук.

Крім того, у разі порушення іноземцем
взятих на себе обов’язків, звільнення під
заставу чи взяття на поруки його буде затримано, вилучено заставу в дохід держави, а на
поручителя буде накладено штраф.
Також змінами передбачається, що перший строк затримання не може перевищувати шести місяців, а за необхідності кожних
три місяці його продовжуватимуть через суд.
При цьому загальний строк затримання не
може бути більшим як півтора року.
– У разі виявлення в пункті пропуску
під час виїзду з України іноземця, який не
виконав в установлений строк рішення про
примусове повернення, йому автоматично
заборонятиметься в’їзд на п’ять років. Причому рішення про примусове видворення не
прийматиметься – нехай собі їде.
Загалом є висока вірогідність того, що
наші ініціативи будуть у найкоротший термін розглянуті та підтримані Верховною
Радою – завершив коментарі полковник
Олександр Пінчук.
n
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гість номера
Голову Громадської
ради при Адміністрації
Держприкордонслужби
генерал-майора у відставці
Володимира Бідаха
прикордонники зі стажем
знають добре. Адже саме він
стояв біля витоків нашого
відомства, коли 1992 року
повернувся на Батьківщину
після багатьох років служби у
Середній Азії та на Далекому
Сході. Тоді щойно завершилася
радянська епоха і молода
країна взялася за розбудову
власних кордонів. Уродженець
Полтавщини та щирий
патріот України не хотів
залишатися осторонь.

зі Стратегії розвитку Служби і закінчуючи найважливішими наказами. При цьому хочу зауважити, що більшість наших пропозицій було підтримано. Також регулярно проводимо засідання
з різних питань, на які запрошуємо керівників.
Крім цього, ми – одна з небагатьох громадських рад в Україні, в якій регулярно відбуваються виїзні засідання. Ми маємо змогу
неупереджено проаналізувати ситуацію на
місцях. Можливо, деякі начальники не про все
доповідають керівництву, десь згладжують
гострі кути, щось прикрашають. Коли ми приїжджаємо, то дивимося на все свіжим оком. У
раді є досвідчені прикордонники, які можуть
оцінити проблеми з позиції досвіду. Ті, хто
такого досвіду не має, теж висловлюють свої
пропозиції. Я вважаю, що це дуже корисно,
адже інколи неспеціалісту може спасти на
думку таке нестандартне рішення, про яке
професіонал ніколи й не подумає.
– Яке враження на Вас справили ці
поїздки?

розселили. Десь свою точку зору висловили, а
десь конкретні запитання керівництву поставили. Думаю, що тут теж був позитивний
вплив.
Наприкінці жовтня минулого року Громадська рада відвідала Східне регіональне управління. Ми зустрілися з керівництвом, ознайо-

Нашими здобутками ми завдячуємо, з одного боку –
якісній роботі, а з іншого – повній підтримці з боку
керівництва Служби
милися з роботою пункту пропуску «Гоптівка»,
а також побували у новому підрозділі у селі
Цапівка. Причому наша група не обмежувалася простим моніторингом, а й провела консультації з питань матеріального забезпечення,
надання соціальних пільг, встановлення стосунків з місцевим населенням тощо.

Спілкувалася
Ольга МІРОШНИЧЕНКО
– Ви виросли за сотні кілометрів від
найближчої контрольно-слідової смуги. Як
сталося, що пов’язали свою долю із зеленим
кашкетом?
– Думав, тому що про кордон мріяв змалку,
хоча батьки були категорично проти. Мама
бачила мене лікарем, а батько, пройшовши
усю війну та отримавши тяжкі поранення,
якось зізнався, що не може спокійно дивитися
навіть на мисливську рушницю. Проте я був
наполегливим і, зрештою, він погодився, але
із застереженням: «Якщо ти вже так вирішив,
то йди, тільки щоб потім мені за тебе соромно
не було». На тому й порішили. Закінчив АлмаАтинське прикордонне училище, мав як відмінник право вибору, однак вирішив залишитися у Східному прикордонному окрузі
– доволі складному в усіх відношеннях – від
служби до побуту.
Моя перша застава знаходилася на висоті
4160 метрів над рівнем моря і вважалася
найвищою в Радянському Союзі. Потім була
академія і служба на Далекому Сході. А коли
Союз розпався, вирішив, що моє місце тут,
в Україні. Спочатку отримав призначення
у Львів – заступником начальника штабу
напряму, потім були Чернівці і шість років
служби начальником загону. Після цього –
Південний напрям і, нарешті, – Київ. Звільнився 2003 року з посади заступника начальника Головного штабу Прикордонних військ
України. З тих пір працюю радником президента Асоціації міжнародних автомобільних
перевізників України, яка, до речі, у всі часи
підтримувала тісні зв’язки з прикордонниками.
– Рішення взяти участь у конкурсі на
посаду голови Громадської ради прийняли
беззастережно?
– Спочатку трохи вагався – це серйозна
робота і велика відповідальність. Однак
керівник Асоціації мене підтримав і пообіцяв
допомогу. А після консультацій з колегами та
колишніми товаришами по службі сумніви
розвіялися остаточно. Отак і почав фактично
нову службу, тільки в іншій якості.

повинні мати більші повноваження. Тому на
сьогодні нашими здобутками ми завдячуємо,
з одного боку – якісній роботі, а з іншого –
повній підтримці з боку керівництва Служби,
яке розуміє, що ми працюємо не для того, аби
якимось чином скомпрометувати відомство,
а щоб спільними зусиллями вирішувати проблеми і підняти імідж прикордонника. Ми – на
спільній хвилі.
– Громадська рада багато уваги приділяє питанням протидії корупції. Як, на Ваш
погляд, можна подолати це явище?
– Корупція – проблема комплексна і лише
підвищенням зарплат чи, скажімо, суворішими покараннями її не вирішити. Потрібно
змінити психологію та загальні підходи.
Повинна бути взаємна відповідальність: не
просто контролювати і карати, а й відповідати за призначення тієї чи іншої людини.
Раніше кожну кандидатуру ретельно вивчали
і лише після цього пропонували на посаду. І
керівник, який рекомендував офіцера, котрий
потім себе дискредитував, ніс за це персональну відповідальність. Цікаво, кого і як
останнім часом покарали за те, що запропонована ним кандидатура виявилася хабарником? Мені закидатимуть, що це, мовляв, ностальгія за Радянським Союзом. Неправда, я
лише переконаний у тому, що з попереднього
досвіду необхідно взяти все найкраще.
Наприклад, коли я у вісімдесяті роки служив начальником загону на Далекому Сході,
на його ділянці було три пункти пропуску –
морський, залізничний і автомобільний. Так
от, тоді діяв спеціальний наказ: якщо прикордонник візьме у іноземця сигарету, це вважалося НП і про нього доповідали у Москву.
Звісно, перегинали палку, однак, погодьтеся,
приклад показовий. Про те, щоб узяти якісь
гроші, ніхто й помислити не міг. Зараз, на
жаль, все по-іншому. І це велика ганьба. Для
мене як прикордонника із 35-річною вислугою це дуже болісно.

На спільній хвилі
– Скажу коротко: усі вони були дуже насиченими, адже ми хотіли за невеликий проміжок
часу якомога більше подивитися та визначити,
чим можемо допомогти. До прикладу, минулого року ми виїжджали на ділянку АзовоЧорноморського регіонального управління.
Чому саме туди? По-перше, його персонал не
так давно вивели з Криму. Ми хотіли подивитися, як вони там розмістилися і які мають

У СРСР діяв спеціальний наказ: якщо прикордонник
візьме у іноземця сигарету, це вважалося НП
і про нього доповідали у Москву.
– Володимире Прокоповичу, Ви вже
більше року працюєте на цій посаді. Як
коротко можете охарактеризувати роботу
Громадської ради?
– Показником якості роботи Громадської
ради може слугувати те, що минулорічний план
роботи виконано фактично на 99 відсотків. Ми
брали активну участь в обговоренні практично
всіх основних відомчих документів, починаючи

орган і, відповідно, можемо лише надавати
консультації та рекомендації без права голосу.
Як на мене, цю консультативно-дорадчу
функцію виписано доволі розмито. Основні
положення потрібно конкретизувати. І якщо
вже ми прямуємо у Європу, то, відповідно,
такі серйозні структури, як громадські ради,

проблеми. По-друге, мали наміри познайомитися з роботою контрольних пунктів на адміністративній межі з півостровом. Поїздка була
складною, проте результатами ми задоволені,
оскільки саме завдяки нашим рекомендаціям
вдалося усунути цілу низку недоліків.
Після цього їздили у Великі Мости. Там
якраз розгортався підрозділ швидкого реагування. Ми дивилися, яка у них програма, як їх

І от зовсім нещодавно ми виїжджали у
Сумський загін. Насамперед подивилися, як
іде підготовка до прийому солдатів строкової
служби. Там також існують певні проблеми,
їх ми виклали у довідці для керівництва. Причому зауважу, що багато питань навіть не
встигли до неї включити, бо поки поверталися
у Київ, недоліки вже було усунуто.
– Куди ще плануєте поїхати?
– Найближчий виїзд – пункт пропуску
«Ягодин» і пункт тимчасового розміщення
біженців на Волині. Останній захід плануємо
провести спільно з представниками МОМ та
офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Хочемо подивитися, які
там умови та чи відповідає цей об’єкт сучасним вимогам.
– Один з головних принципів демократії
– громадський контроль за діяльністю державних органів. Наскільки, на Вашу думку,
він реалізується в нашій країні, зокрема, й на
прикладі Громадської ради?
– По-перше, згідно з вітчизняним законодавством громадські ради при органах виконавчої влади не мають контрольних функцій.
Насправді ми – консультативно-дорадчий

– І на завершення. Яка думка Громадської ради стосовно нових законодавчих
норм, котрі передбачають ліквідацію відомчих друкованих видань?
– Ми це питання розглядали на засіданні Ради. За його результатами підготували пропозиції для Голови Служби та
направили відповідного листа у Кабінет
Міністрів. Якщо коротко, ми категорично
проти закриття газети та журналу. Звичайно, потрібно прагнути нового. І до
електронних ЗМІ також має дійти черга.
Але мусимо врахувати й те, що сьогодні
відновлюється призов. Ми можемо кожному молодому солдату забезпечити безперешкодний доступ до комп’ютера? Сумніваюсь. А так людина хоч газету почитає,
дізнається, що відбувається у відомстві, які
проблеми існують, як вони вирішуються. А
прикордонники, які несуть службу в зоні
проведення АТО? А ветерани? А населення
прикордоння? Там же далеко не всі мають
сучасну техніку, особливо літні люди. А так
почитають: дійсно, прикордонники щось
хороше роблять, чогось досягають.
Це і є формування позитивного іміджу. n
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Поповнення прийняти готові
У період із квітня по
червень нинішнього року
Держприкордонслужба планує
укомплектувати свої органи та
підрозділи чотирма тисячами
військовослужбовців строкової
служби. Компетентні
посадовці відомства уже
звітують про повну готовність
до прийому новобранців.

Валентина ЛАЗАРЧУК
Відновлення призову на строкову
службу стало вимушеним кроком, а пріоритетною для відомства й надалі залишається
професійна служба за контрактом. Проте
реалії сьогодення обумовили нагальну
потребу посилення охорони державного
кордону України. Наразі Служба доукомплектована майже дев’ятьма тисячами мобілізованих, котрі рано чи пізно покинуть
лави прикордонників. Окрім того, минулого
року сформовано нові підрозділи, які теж
планується поповнити строковиками.
Ще одним важливим аспектом набору
строковиків є те, що вони згодом можуть
стати вагомою базою для поповнення лав
контрактників. Адже за період служби

призовника його безпосередні командиринаставники матимуть змогу більш детально
вивчити військовослужбовця й проаналізувати його морально-ділові та професійні
якості.
Якщо такий аналіз буде позитивним,
кандидат матиме високі шанси підписати
контракт. Водночас Служба забезпечить
мобілізаційну готовність держави до дій в
умовах особливого періоду.
Вимоги до призовників – досить жорсткі. Передусім змінено віковий ценз. Сьогодні це – чоловіки віком від 20 до 27 років
із належним фізичним станом та здоров’ям,
відсутністю судимостей та інших проблем із
законом, високим почуттям патріотизму та,
власне, бажанням проходити службу серед
вартових рубежу.
Прикордонників із новобранців формуватимуть безпосередньо у чотирьох

навчальних центрах, а саме: Національній академії в Хмельницькому, Навчальному центрі в Оршанці, Кінологічному
навчальному центрі у Великих Мостах та
Навчально-тренувальному загоні Морської
охорони в Ізмаїлі. Для цього виділено не
так багато часу – лише за місяць новобранці
мають освоїти ази прикордонної служби,
після чого складуть Військову Присягу.
Молодому поповненню допомагатимуть
досвідчені офіцери, багато з яких мають за
плечима досвід проходження служби у зоні
АТО.
Після завершення експрес-курсу строковиків направлять у 170 підрозділів охорони
кордону, де освоєння прикордонної справи
продовжиться. Протягом ще трьох тижнів
новобранці знайомитимуться з обстановкою
на своїй ділянці кордону та особливостями
її охорони. Після чого їх уже повноцінно

залучатимуть до несення служби на держрубежі.
Слід зазначити, що керівництво Служби
прийняло рішення про розподіл строковиків виключно по мирних ділянках кордону.
Також враховуватиметься територіальний
принцип. Однак керівництво жорстко реагуватиме на факти порушення дисципліни,
корупційні прояви і зміна місця служби
порушника буде неминучою, не кажучи вже
про притягнення до відповідальності.
На сьогодні Держприкордонслужба
повністю готова прийняти призовників
строкової. Новобранцям є де розміститися,
у що вдягнутися і чим харчуватися. Проб
лем із логістичним забезпеченням процесу
наразі немає. Також завчасно було вирішено
питання із фінансовим забезпеченням строковиків – у бюджеті для цього сплановано
додаткові кошти.
n

здобутки та перспектива

Науковий потенціал кордону
У квітні Науково-дослідний
інститут Державної
прикордонної служби України
відзначає вісімнадцяту річницю
з дня свого створення.
Ігор КУКІН,
Тарас БУНЄЄВ
Інтелектуальна творча діяльність,
спрямована на одержання і використання
нових знань з охорони рубежу, завжди
була одним з пріоритетів розвитку Держприкордонслужби. І першу скрипку у
нарощенні наукового потенціалу відомства, безумовно, відіграє наш Науководослідний інститут.
За час існування очільниками
цього
храму
прикордонної
науки
були: кандидат військових наук, професор, полковник Володимир Бастричев; кандидат військових наук, доцент,

полковник Олександр Богуш; кандидат військових наук, старший науковий співробітник, полковник Дмитро
Хруст; кандидат психологічних наук,
доцент, генерал-майор Михайло Поліщук. З кінця 2015 року колектив інституту, в якому на сьогодні працює дев’ять
докторів, шістнадцять кандидатів наук,

вісім професорів, чотири старших наукових співробітники та вісім доцентів, очолює кандидат військових наук,
генерал-майор Олександр Біньковський.
Науковці інституту брали активну участь
у розробці Концепції інтегрованого управління кордонами, Стратегії розвитку Державної прикордонної служби, Програми
випробувань безпілотних літальних апаратів, методик оцінювання оперативнослужбової діяльності відділів прикордонної служби та персоналу з використанням
сучасних стандартів управління якістю їх
діяльності, підручників тощо.
Також колективом інституту та його спеціалізованою вченою радою підготовлено
п’ятнадцять кандидатів наук. Не викликає
сумніву, що отримання наукових результатів є копіткою й наполегливою роботою.
По-перше, вона завжди має бути спрямована на здобуття нових знань у процесі
фундаментальних або прикладних наукових
досліджень. По-друге, основними вимогами
до наукових результатів є новизна, досто-

вірність та корисність для потреб науки або
практики. По-третє, особливості фіксації
отриманих результатів діяльності – у формі
наукового звіту, наукової праці, наукової
доповіді, монографії та винаходу.
На сьогодні персонал Науководослідного інституту здійснює науковий
супровід реалізації Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України на
період до 2020 року. Задля цього побудовано дерево наукових досліджень, на якому
чітко визначено основні напрями та об’єкти
досліджень науковців, які будуть їх проводити.
Також опрацьовано Проект Концепції розвитку прикордонної науки на період
до 2020 року, яка передбачає підвищення
ефективності наукових досліджень і використання їх результатів у процесі охорони
державного кордону, інтеграцію у наукове
співтовариство держави та зарубіжжя,
підготовку для прикордонного відомства
нового покоління науковців вищої кваліфікації тощо.
n
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Волонтери

від щирого серця!

Безстрашне милосердя
Раїса Шматко – лідер
«Всеукраїнського жіночого
руху «За вільну Україну» та
відомий у столиці волонтер.
Вперше ми зустрілися з
нею під час передачі понад
700 банок консервів і легких
переносних будок для
чотирилапих помічників
вартових рубежу.
Раїса Юріївна разом із
президентом Благодійного
фонду «Ukraine today»
Сюзанною Достальовою
вирішили: забезпечення
бійців на фронті далеке
від ідеалу – як же там
почуваються собаки?..

Володимир ПАТОЛА
Багато років тому тяжко захворіла
сестра Раїси Юріївни. Вона змогла подолати хворобу, а сама Раїса заприсяглася, що
ніколи в житті не пройде осторонь чужої
біди. Три вищі освіти за напрямками економіки і кібернетики, успішна робота в банках
та на високих постах державної служби не
дали особливого матеріального достатку,
але залишили жінці гарний досвід планової
та організаційної роботи. Перші благодійні
акції, організовані Раїсою Шматко, були
спрямовані на порятунок онкохворих дітей.
Астрономічна вартість лікування часто була
недосяжною для батьків, тож разом із однодумцями активістка збирала гроші де могла:
зверталася до міжнародних фондів, організовувала благодійні концерти тощо.
– Звернути увагу на громадську активність примусило саме життя. Ми постійно
стикалися з несправедливістю, яка коїться
в країні. У світі 80 відсотків людей з лейкемією живуть, а в нас 90 – помирають. І все
тому, що на них немає коштів. Так жити не
можна. Я бачила цих дітей. Це дуже страшно,
– ділиться спогадами Раїса Юріївна.
На Майдані Раїса Шматко з однодумцями
були з першого до останнього дня. Їх не зупинили перша кров, вибухи гранат, особисті
погрози. Коли після Революції гідності друзіактивісти, незважаючи на застереження,
поверталися додому на Донбас, російські
найманці та місцеві сепаратисти почали за
ними справжнє полювання. Частина патріотів потрапила в полон. Щоби визволити їх,
налагодили цілу мережу зі складним маршрутом. Однодумців вистачало. Іноді допомагали переговори, комусь, як Сергію Боженку,
котрого місцеві комуністи вимагали розстріляти, незважаючи на тортури й поранення
вдалося втекти і добратися до своїх самостійно. Когось, як 23-річну Мілану, терористи віддали за викуп.
Голос співрозмовниці тремтить і розпитувати подробиць зовсім не хочеться.
Невідомо, що зробили б з Міланою звірі в
георгіївських стрічках, але дівчина зійшла
з розуму. Незважаючи на тривале лікування
за кордоном вона так і не змогла прийти до
тями. З цього часу для Раїси почалася війна.
Трьохізбенка, Авдіївка, Піски, Донець
кий аеропорт, Шахта Бутівка і безліч інших
сумнозвісних точок на карті їхній екіпаж
знає наче рідний двір. Кожну небезпечну
вибоїну на дорозі, кожне укриття. Волонтерам не з чуток відомо, що таке мчати зі
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швидкістю 120 кілометрів на годину фронтовою дорогою під мінометним обстрілом,
але головне – що найбільше треба хлопцям
в окопі. З травня 2014 року вони щонайменше 2–3 рази в місяць запитують про це
особисто, привозячи чергову партію життєво необхідного вантажу. Хто-небудь таких
подорожей не витримає, тож команда в
Раїси Юріївни відповідна.
– Ігор Горбань воював в «Айдарі». Отримав серйозне поранення. На фронт йому не
можна. Але сидіти в тилу, склавши руки,
не може. Водить машину феноменально. З
Сашею, позивний «Вовк», познайомилися,
коли він ще служив у спецназі... Оленка
Повідайчик з Борисполя також не боїться
окупантів. Її чоловік – «кіборг» Віталій
Птуха. Стояв у ДАПі, – розповідає Раїса.
Кажуть, що люди втомилися, стали
менше підтримувати фронт, але Раїса
Шматко наче про це не чула. Вона завжди
знайде гроші, одяг, спорядження, медикаменти, автомобільні запчастини все, що
може зберегти життя бійців. Однодумці
– Сюзанна Достальова в Голландії, Ігор
Карумов у Франції, Алла Мулявка в Італії,
Оля Онишко – у США зібрали навколо себе
цілі осередки небайдужих людей і роблять
усе можливе, щоби хлопцям не доводилося
чекати надто довго. Діти 305-ої гімназії
280-ої, 111-ої та багатьох інших київських
шкіл, іноді навіть дитячих садочків, із задоволенням перетворюють гільзи, тубуси від
гранатометів та інший, колись смертоносний метал у справжні витвори мистецтва,
які продають на благодійних ярмарках,
щоби передати воїнам ласощів чи, наприклад, нічний приціл. І ось безшабашний екіпаж знову рушає в дорогу.
Жінка мало говорить про себе. Спогади
з кожного виїзду для неї – це люди. Хлопчик
Максим у Карлівці, мати якого не захотіла
виїжджати, з легкої руки волонтерів – «син
полку» для українських бійців. Марійка у
свої неповних 19 років – безстрашний снайпер, Орест Криса, який під час шквального
артобстрілу напівзруйнованого будинку
зіграв на скрипці композицію Баха так, що
присутні забули про смертельну небезпеку.
Розвідник Олексій «Динамо», який встановив український прапор на ДАПі. Побачивши жінку на передовій, хлопчина хотів
зробити їй подарунок, але єдине, що у нього
було на той момент, – випиляна з гільзи відкривачка. Раїса Юріївна спокійно ставиться
до державних нагород, а цей сувенір, вичищений і покритий лаком, – її найдорожча
реліквія. Олексій загинув невдовзі після
того, а через місяць волонтер зустріла його
23-річну сестру у камуфляжі. Дівчина прямувала на фронт...
– Я бачу цих хлопців, бачу їхні очі. Я
не можу спокійно спати. І не можу жити
по-іншому. Коли говорять на війну АТО,
– мені дуже неприємно. Це Велика Вітчизняна війна. Людині, яка говорить правду і
діє по совісті – допомагає Бог. Я в це вірю. n

Рада та актив Одеської обласної громадської організації ветеранів прикордонної
служби Одеського прикордонного загону
«Ветеран кордону» щиро і сердечно вітають:
ювілярів квітня:
підполковника у відставці СЕГЛЯНІКА
Михайла Михайловича з 70-річним ювілеєм;
вдову ветерана СЛОБОДЯНЮК Ольгу
Павлівну з 70-річним ювілеєм;
старших прапорщиків запасу – ЗАГОРНОГО Івана Олександровича, ПЛЕХАНОВА Олександра Георгійовича з 60-річчям;
старшого прапорщика запасу АЛЕКСЕЄВА Сергія Івановича з 50-річчям;
полковника запасу ПАВЛЮКА Миколу
Івановича та старшого прапорщика запасу
КУЗМІЦЬКОГО Василя Івановича з
65-річчям;
старшого
прапорщика
ЛАТЮКА
Андрія Валерійовича з 45-річчям;

іменинників квітня: полковника запасу
НИЖНИКА Олександра Володимировича,
підполковників запасу – НАУМЦЕВА Володимира Аркадійовича, БАТРАКОВА Володимира Григоровича, майорів запасу – ЗІМЕНКА
Анатолія Йосиповича – голову ветеранської
організації Ізмаїльського прикордонного загону,
ЛІСОВА Геннадія Івановича, ПЕТРЕНКА
Олександра Федоровича, старшого мічмана
запасу ЛАННИКА Віктора Петровича, старших прапорщиків запасу – ШУДЕНКА Володимира Володимировича, НЕВОЛЮ Олега
Леонідовича, НЕСТЕРЕНКА Володимира
Миколайовича, СТЕПАНЕНКА Олександра Олеговича, ВЕРБИЦЬКОГО Миколу
Андрійовича, НОВІКОВА Юрія Володимировича, прапорщиків запасу – ГОРЯЙНОВУ
Олену Михайлівну та ТРОХИМЧУКА
Віктора Володимировича.
Бажаємо міцного здоров’я, щастя в
сімейному житті, благополуччя та мирного
неба над головою!

рідна мова

Спілкуємося українською
правильно!
Світлана ДЕЙЧУК

Заслуговує, вартує чи вартий.
Для того, щоб сказати: хтось чогось вартий у російській мові ми використовуємо
дієслово «достоин». Здавалося б, що й в
українській мові нам варто підібрати подібне
дієслово. Проте в українській мові «вартувати» має зовсім інше значення, – це означає
«охороняти». Тому слід говорити, що особа
варта поваги або заслуговує на повагу.
Квиток і білет.
В українській мові використовуються
обидва ці слова, але перше – набагато частіше за друге. Саме квиток нам необхідно
придбати для проїзду або для того, щоб
вступити в організацію. В той час як білет
витягують студенти на іспитах, а також це
цінні папери (наприклад, казначейський
білет).
Вибачте мене або мені.
В українській мові правильна форма –
«вибачте мені» або «пробачте, будь ласка».
Також зауважте, що не треба говорити «я
вибачаюсь», тому що таким висловом ви самі
себе пробачаєте, а не просите пробачення.

Стосовно, відносно та щодо.
Багато хто каже, що «я маю думку відносно складного питання…», але «відносно» в українській мові використовується
як порівняння. Стосовно – це відповідно до
чогось. А ось слово «щодо» застосовується
в ширшому значенні: по-перше, це означає
«з приводу чогось», по-друге, коли кажуть
про когось або щось. Саме тому правильно
говорити, що ви маєте думку щодо цього
питання.
Духовно багата людина сучасності
прагне знати й досконало володіти своєю
мовою, адже це основа її культури.
Отож зростаймо духовно, збагачуймо
знання, підтримуймо свою мовну культуру, словниковий запас слів, вивчаючи
рідну мову – духовну скарбницю всього
народу.
n

оголошення
Втрачене посвідчення ветерана військової служби на ім’я Ріщенського Геннадія Леонідовича, полковника запасу, видане Адміністрацією Державної прикордонної служби України
від 14.07.2011 р. серії ПВ №001105 вважати недійсним.

вічна пам’ять
Колектив військовослужбовців, працівників і ветеранів Львівського прикордонного загону глибоко сумує з приводу смерті учасника Другої світової війни, славного
ветерана-прикордонника, полковника у відставці, почесного члена ради Ветеранської
організації Львівського прикордонного загону
ГАЛИЦЬКОГО Володимира Ісидоровича,
який на 91 році життя пішов від нас у Вічність, та висловлює глибоке
співчуття рідним і близьким покійного.
Нехай добрі спогади та наша підтримка стануть втіхою
для рідних і близьких покійного, а світла пам`ять
назавжди збережеться в наших згорьованих серцях.
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