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Колективний договір–2017:
умови праці, зарплата,
соцзахист

Голова Об’єднаної профспілкової організації
Держприкордонслужби Антоніна Птиця
розповідає про найбільш актуальні
положення Колективного договору між
керівництвом Адміністрації Служби та
стор.
трудовим колективом.
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Прикордонник

Аби не згасла слава у віках

1

ÒÒß
ÏÐÎ ÆÈУкраїни

На полігоні Оперативного Командування
«Північ» Збройних Сил України в селищі
Гончарівське на Чернігівщині пройшов ключовий
етап зйомки документального фільму
«Перехрестя Балу». Під час реконструкції
реальних подій більш ніж дворічної
давності усе було як в житті: атаки
танків і БМП, стрільба з гармат, вибухи і
стор.
кулеметні черги.
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Новий дрес-код
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,797 ìëí îñ³á
òà 416 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 1289 îñ³á,
çîêðåìà, 8 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 12 îäèíèöü çáðî¿,
28 áîºïðèïàñ³â
òà 695 ã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 12,151 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Зв’язки з Польщею
кріпнуть
Підкарпатське воєводство Республіки Польща оголосило тендер
на облаштування автомобільного
переходу «Мальховіце – Нижанковичі» на кордоні з Україною. Про це
повідомляють польські ЗМІ. Новий
пункт пропуску буде орієнтований на
малий прикордонний рух і спростить для жителів регіону логістику
в напрямку українських курортів
Трускавець та Східниця, а також
польських Бещад. Наголошується,
що проект має бути готовий до кінця
поточного року, а саме будівництво
планується розпочати на початку
2018-го. Здача в експлуатацію запланована на 2020 рік. Варто відзначити, що польські активісти також
просувають ідею створення залізничного пункту пропуску «Мальховіце–Нижанковичі». Таким чином
пропонується відродити рух поїздів
за маршрутом Перемишль –Мальховіце–Нижанковичі–Хирів.
Олена ТАЩИЛІНА

Святковий
календар
Інститут національної пам’яті
підготував нову редакцію проекту
Закону України про свята та відповідний пакет документів на подання для
погодження з Міністерством культури. «Документ доповнено новою
категорією – «Міжнародні дні», куди
включені, серед інших 8 березня –
День боротьби за права жінок (день
буде святковим, але не вихідним) та 1
травня – День праці (буде
вихідним)» – йдеться у роз’ясненні
інституту. Оскільки українці не підтримали намір запровадити Шевченківський день (9 березня) і День сім’ї
(друга п’ятниця вересня) як вихідні
святкові, то цю пропозицію знято з
календаря. Разом з тим, за побажаннями громадськості до проекту
включено традиційне свято –
День Святої Трійці. Другий день
після Великодня та Трійці (понеділок) залишається вихідним. Також
вноситься як традиційне свято –
Різдво Христове за григоріанським
календарем, що відзначається 25
грудня (не є вихідним днем). Неробочий святковий день пропонується
не переносити на понеділок, якщо він
припадає на вихідний (окрім Різдва
за юліанським календарем, 7 січня).
День Державного Прапора України
відзначатиметься 4 вересня (саме
цього дня підняли синьо-жовтий
прапор над будівлею Верховної Ради
України у 1991 році).
Сергій ПОЛІЩУК

Уряд компенсує
витрати на
мобілізованих
Кабінет Міністрів вніс зміни до
своєї постанови, якою регулювалися
виплати компенсації за 2014-2015
роки підприємствам, установам,
організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським
виробничим кооперативам і фізичним особам – підприємцям, чиї працівники були призвані на військову
службу в особливий період. Таким
чином державою компенсуються у
повному обсязі витрати тим роботодавцям, які не отримали її у 2015
році. Виплати здійснюватимуться за
рахунок коштів цьогорічного держбюджету.
Олександр ТИХОНОВ

Д Е Р Ж А В А
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законодавство

Гривнею – по пияцтву та нехлюйству!
Президент України Петро
Порошенко підписав закон України
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо посилення відповідальності
військовослужбовців та деяких
інших осіб». Документ передбачає
посилення відповідальності
військовослужбовців, а також
військовозобов’язаних та
резервістів під час проходження
зборів у разі відмови від виконання
вимог командира.

Андрій КУЧЕРОВ
Так штрафи запроваджуються, зокрема, за
знищення або пошкодження з необережності
зброї, боєприпасів або іншого майна; використання у власних інтересах споруд і машин;
недбале ставлення до військової служби; безді-

яльність військової влади; порушення правил
несення бойового чергування та несення прикордонної служби; порушення правил поводження
зі зброєю, а також речовинами і предметами, що
становлять підвищену небезпеку для оточуючих.
Крім того, згідно із законом, розпивання на
службі алкогольних, слабоалкогольних напоїв
або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів передбачає штраф понад 2 тисячі гривень або арешт
з утриманням на гауптвахті до 5 діб. Якщо у
цьому беруть участь командири і керівники
– покарання становитиме майже 4 тисячі гривень або арешт з утриманням на гауптвахті до
7 діб. При цьому Закон дозволяє складати адміністративні протоколи не тільки командирам
військових частин, а й командирам підрозділів.
Як зазначають автори законопроекту,
метою законодавчих змін є підвищення рівня
дисципліни військовослужбовців, а також
військовозобов’язаних та резервістів під час
проходження зборів, вдосконалення порядку
притягнення зазначених осіб до відповідальності за вчинення військових адміністративних
правопорушень.
n

акценти

Безвіз з комфортом та без черг
Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман ініціює проведення
широкої кампанії інформування
населення щодо можливостей
безвізового режиму між Україною
та Європейським Союзом.

Василь КЛИМЕНКО
Глава Уряду нагадав, що отримання безвізового режиму стало результатом масштабної роботи всієї країни, яка змогла виконати
понад 150 різних заходів реформ.
– Найближчим часом ми отримаємо можливість для того, щоб українці подорожували
без віз по території ЄС. На превеликий жаль, це
відбувається пізніше, ніж ми планували – підкреслив Прем’єр. – Я вважаю, що візовий режим
для українців – це рудимент старої системи, яка
відгороджувала 45-мільйонну країну у центрі
Європи від цивілізованого світу. Те, що ми розпочали непростий, але історичний рух, для того,
щоб повернутися до європейської родини, говорить тільки про єдине, що такими кроками ми
зробимо усе залежне, щоб українців у кожному
куточку світу поважали, щоб ніхто нас не вважав

людьми «іншого сорту». Тому ми маємо зняти
усі бар’єри, які у нас є, і рухатися достатньо динамічно, у тому числі проводячи необхідні зміни
усередині нашої країни.
Говорячи про інформаційну кампанію,
Володимир Гройсман запропонував організувати у пунктах перетину кордону представництва прикордонної служби, консульств
та посольств, а також зібрати міжвідомчі
групи для опрацювання технічних питань,
які потрібно буде врегулювати після запровадження безвізового режиму із ЄС.
У цьому контексті Глава Уряду також
звернув увагу на необхідність нових підходів
в роботі Міграційної служби, яка має забезпечити якісне та швидке надання адміністративних послуг українцям.
— Важливо забезпечити максимальну
доступність для людей, проявити організаційну
єдність, коли усі послуги можливо отримати в
одному місці, – додав Прем’єр-міністр.
n

діалог з ОБСЄ

Відкритість та довіра
В Адміністрації
Держприкордонслужби відбулася
зустріч першого заступника
Голови Служби генераллейтенанта Василя Серватюка
із першим заступником Глави
Спеціальної моніторингової місії
ОБСЄ в Україні Александром Хугом.
Ольга ДЕРКАЧ
Сторони коротко підбили підсумки результатів діяльності за минулий квартал та поінформували про зміни, що є важливими у сфері
розвитку співробітництва та обміну оперативною інформацією. Окремо було наголошено на
необхідності неухильного виконання Мінських
домовленостей, а також реалізації Рамкового
рішення Тристоронньої контактної групи про
розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року
з метою врегулювання ситуації на сході України.
Окремо під час діалогу було обговорено
питання спрощення пропускних операцій

в контрольних пунктах в’їзду-виїзду для
цивільного населення, можливості зміни
режиму роботи КПВВ, а також поетапного
переносу деяких з них ближче до лінії розмежування.
Під час зустрічі генерал-лейтенант Василь
Серватюк запевнив, що Держприкордонслужба готова й надалі надавати всебічну
допомогу в опрацюванні шляхів розгортання
нових передових патрульних баз СММ ОБСЄ
та їх наближення до тимчасово неконтрольо-

ваної ділянки українсько-російського державного кордону.
У свою чергу Александр Хуг наголосив, що
Місія продовжує здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів, а також наполягати на необхідності отримання необмеженого
доступу до усіх ділянок тимчасово неконтро
льованого державного кордону України.
Зустріч в черговий раз підкреслила налаштованість та відкритість сторін до послідовної та конструктивної співпраці.
n
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взаємодія

У Києві за участю першого
заступника Голови Державної
прикордонної служби України
Василя Серватюка і тво керівника
Державної фіскальної служби
України Мирослава Продана
відбулася міжвідомча нарада по
підготовці контрольних служб до
роботи пунктів пропуску у період
проведення в Україні Чемпіонату
світу з хокею та пісенного
конкурсу «Євробачення-2017».
Людмила ТКАЧЕНКО
«Євробачення», тому обидві служби повинні бути готові до найвищого рівня взаємодії і координації дій. Адже від цього залежатиме загальний успіх та імідж держави
вцілому.

У першу чергу на нараді розглядалося
питання вирішення накопичення транспортних засобів в пунктах пропуску, розташованих
на державному кордоні з країнами членами
ЄС, створення комфортних умов для подорожуючих та зменшення часу здійснення конт
рольних формальностей у пунктах пропуску
при забезпеченні надійної безпеки на кордоні.
Доволі предметно були розглянуті
питання готовності до пропуску учасників і
гостей Чемпіонату світу з хокею 2017 року,
який проходитиме 22-28 квітня в Києві. Уточнені особливості пропуску учасників і фанів
«Євробачення» та взаємодії під час оформлення транспортних засобів, які перевозитимуть концертне обладнання для забезпечення
пісенного конкурсу, визначений алгоритм дій
у разі виникнення нестандартних ситуацій.
На завершення Василь Серватюк та Мирослав Продан домовилися, що такий формат
нарад відомства практикуватимуть і надалі,
адже саме в такий спосіб і спільними зусиллями набагато простіше протистояти викликам
сьогодення на державному кордоні.
n

завжди на сторожі

Святкування і служіння
Військовослужбовці Державної
прикордонної служби, як і всі
християни, долучилися цими
вихідними до святкування
Великодня. До підрозділів з
нагоди Воскресіння Христового
завітали священики, відбулися
богослужіння. Але, будь-яке свято
для воїнів у зелених кашкетах
не лише радість, а й підвищена
пильність і відповідальність.

в районі проведення АТО. Натомість подорожуючі, які у цей день перетинали лінію
розмежування, отримали теплі привітання
від прикордонників. Вояки дарували громадянам святкові листівки та бажали весняного
настрою, миру, злагоди, любові і процвітання.
Однак, кожне свято чи інша серйозна подія
у суспільному житті – не лише привід для
посмішки чи гарного настрою, але і серйозний
виклик правоохоронцям. Адже злочинці і провокатори часто використовують масові заходи,
зокрема релігійні святкування, для прикриття
своїх чорних справ. Тому у Великдень на
службу заступили близько дев’яти тисяч прикордонних нарядів. Для реагування у випадку
зміни обстановки «зелені кашкети» забезпе-

чували цілодобове чергування ситуативних
груп, активно взаємодіяли з представниками
Національної поліції, Національної гвардії,
Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Основні зусилля були спрямовані на те, щоб
не допустити в’їзду до України екстремістськи
налаштованих осіб, ввозу зброї, боєприпасів,
вибухівки та інших засобів терору.
Про правильність та ефективність вжитих
заходів сперечатися не доводиться, адже у сьогоднішні буремні часи відсутність екстрених
випусків новин уже сама по собі чітко говорить: українські військові та правоохоронці –
надійний захист для своєї Батьківщини і
народу, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, і
в будні, і в свято.
n

підготовка

З аудиторій – на кордон
У Навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів Державної
прикордонної служби України відбулися урочистості з нагоди чергового
випуску молодших інспекторів прикордонної служби.
Володимир ДАШУК
На плацу навчального закладу випускників привітав начальник Навчального центру
полковник Дмитро Коцеруба.
– Щиро вітаю випускників з завершенням навчання. Бажаю у подальшій службі
постійно вдосконалювати свою професійну
майстерність, використовувати здобуті знання

Підакцизний чартер

В аеропорту «Бориспіль» під
час оформлення чартерного рейсу
«Мінськ-Київ» прикордонники
спільно з працівниками фіскальної служби виявили дві тисячі
ящиків з тютюновими виробами
загальною вагою майже 18,5 тонн.
Загалом у літаку знаходилося
близько 1 мільйона пачок сигарет
без відповідних документів. За
фактом можливого ввезення підакцизних товарів з порушенням
встановленого порядку розпочато
кримінальне провадження.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Узбек-інкасатор

В контрольному пункті в`їздувиїзду «Мар’їнка» прикордонники
Краматорського загону не дозволили громадянину Узбекистану
перемістити через лінію розмежування велику суму грошей. Так, під
час огляду автомобіля «ВАЗ», на
якому іноземець рухався з непідконтрольної території, вартові
рубежу виявили майже 104 тисячі
гривень, близько 5 тисяч доларів США та 24 тисячі російських
рублів. Порушника та готівку передано співробітникам Національної
поліції для прийняття правового
рішення.
Ігор ЗАРУДНЄВ

Спиртовози

Ігор ПЛЕТЕНЬ
В Національній академії та Навчальному
центрі Держприкордонслужби
проведено
Великодню літургію, на яку прийшли курсанти, працівники, їхні рідні та близькі. По
закінченню служби організовано святковий
сніданок, на якому присутні змогли скуштувати традиційні страви та освячену паску. Особливу увагу приділено курсантам, які у святкові
дні залишилися на території вишу. Пекарі та
кухарі Національної академії власноруч випікали та оздоблювали паски, розфарбовували
крашанки, аби навіть у розташуванні частини
кожний мав змогу скласти свій власний «великодній кошик» та освятити його в капличці.
Волонтери і священики привітали зі святом Воскресіння Христового вартових рубежу
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гарячі будні

Рекогносцировка перед стартом

Насамперед генерал-лейтенант Василь
Серватюк зауважив, що на українському
кордоні незабаром настане «спекотний
період», який розпочнеться пропуском громадян під час Чемпіонату світу з хокею та

Прикордонник
України

для захисту національних інтересів, на благо
українського народу та заради процвітання
української держави, – як справжній наставник налаштовував своїх вихованців Дмитро
Михайлович. Також він висловив впевненість,
що кожен випускник своєю сумлінною службою забезпечить недоторканність державного
кордону нашої Батьківщини, примножуючи
авторитет прикордонного відомства.
Присутні поклали квіти до підніжжя обеліску прикордонникам усіх поколінь та вша-

нували хвилиною мовчання пам’ять полеглих
побратимів.
Для 262 випускників розпочався новий
етап у їхньому житті. Хлопці та дівчата залишили стіни навчального закладу щоби продовжити військову службу в органах охорони
державного кордону.
– Події, що сколихнули нашу державу змусили мене переосмислити стан речей у житті та
прийняти кардинальне рішення – вступити до
лав Державної прикордонної служби України.
Насправді, дуже важливо бути патріотом своєї
країни в цей важкий для держави період, –
пояснює свій життєвий вибір випускник
молодший сержант Вадим Гергі.
n

На Буковині міжвідомча група
у складі співробітників внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, СБУ та Національної поліції затримла вантажівку
«ЗІЛ» та мікроавтобус «Мерседес»
української реєстрації, які рухалися зі сторони державного кордону. Під час огляду транспортних
засобів оперативні співробітники
міжвідомчої групи виявили 10
пластикових ємностей по 1 тонні
спирту в кожній. Жодних товаросупровідних документів на вантаж
водії надати не змогли. Відкрито
кримінальні провадження. Правоохоронці з’ясовують походження
«вогненної води» і встановлюють
причетних до оборудки осіб.
Сергій БРОВКО

Браконьєри
попали в тенета

Оперативні співробітники
Держприкордонслужби та відділу
«Генічеськ» під час огляду риболовецького судна, що повернулося
із промислу з акваторії Азовського
моря, виявили на борту знаряддя
лову типу драга та значну кількість риби бичка. Під час перевантаження та оцінки вилову з
представниками Генічеського
територіального відділу рибоохорони встановлено, що більше
80% риби не підлягає промислу.
Загалом судокоманда наловила
більше 21 тонни бичка на загальну
суму збитку 2,4 мільйона гривень.
За даним фактом прикордонники
направили повідомлення до Національної поліції про виявлення
кримінального правопорушення за
ч.1 ст. 249 КК України (Незаконне
зайняття рибним, звіриним або
іншим водним добувним промислом).
Неля ДОЦЕНКО
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профспілки

Колективний договір–2017:
умови праці, зарплата, соцзахист
Днями в Адміністрації
Державної прикордонної
служби відбулися збори
трудового колективу, які
скликала профспілкова
організація. Під час даного
заходу працівники мали змогу
ознайомитися з основними
положеннями угоди, яка буде
підписана між керівництвом
Держприкордонслужби та
трудовим колективом.
Документ діятиме протягом
трьох років, до 2020 року.
Редакція газети звернулася
до Голови Об’єднаної
профспілкової організації
Служби Антоніни Птиці
з проханням роз’яснити
найбільш актуальні
положення Колективного
договору.

врахувати безліч змін, юридичних нюансів,
вислухати пропозиції, які надавалися членами комісії та нашими працівниками.
Зокрема, суттєво перероблялися пункти,
які стосуються нарахувань журналістам
Інформаційного агентства. Постанова
Уряду, прийнята в останні дні минулого
року, затвердила нові складові оплати праці
журналістів державних засобів масової
інформації, водночас відмінивши законодавчу базу, яка діяла більше десяти років.

їх неповнолітні діти – 50 відсотків. Повну
вартість путівки сплачують дружини або
чоловіки працівника Служби. Натомість різниця між собівартістю та вартістю продажі
путівок покриватиметься за рахунок коштів
бюджету відомства.
Також хочу зазначити, що відповідно
до Колдоговору, до складу санаторнокурортної відбіркової комісії включені
представники профспілки. За їх участі,
вирішуватимуться питання про кількість

Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ
– Антоніно Миколаївно, прокоментуйте, будь ласка, процес підготовчої роботи, яка заклала підґрунтя підписаному документу та
дайте йому основну характеристику?
– Підготовчий процес розпочався ще у
вересні минулого року. Спершу була створена відповідна комісія. Очолює її Директор
Департаменту персоналу полковник Сергій
Сердюк. У її склад також увійшли фахівці з
різних зацікавлених управлінь Адміністрації.
Документ складається з одинадцяти розділів у яких покроково розписаний механізм
регулювання соціально-трудових відносин,
посилення соціального захисту працівників
центрального апарату, а також органів і підрозділів відомства.
Договір включає зобов`язання Держ
прикордонслужби та профспілки щодо
створення умов для підвищення ефективності роботи, узгодження інтересів працівників та керівництва відомства. З одного
боку зросте відповідальність за виконання
службових обов’язків та підвищення трудової дисципліни. З іншого – забезпечується поліпшення умов оплати та охорони
праці, соціально-економічний та правовий
захист робітників, запроваджується механізм запобігання та врегулювання трудових конфліктів.
Хочу також додати, що Колективний
договір має силу нормативно-правового
акту. Його текст буде розміщений на офіційній веб-сторінці нашого відомства і таким
чином кожен бажаючий зможе ознайомитися з ним у повному обсязі.
– Що додалося нового у затверджену редакцію Договору у порівнянні з попереднім документом,
який діяв до початку року?
– Попрацювати над змінами довелося
по більшості пунктів угоди. Однак, в першу
чергу, варто виділити розділ ІІ «Оплата
праці та інші види матеріального заохочення». Протягом минулого року було прийнято чимало законодавчих актів, які регулюють оплату праці як держслужбовців
так і інших працівників. Необхідно було

КОМПЕТЕНТНО
Директор Департаменту
персоналу Адміністрації
Держприкордонслужби України
полковник Сергій СЕРДЮК:

– Ми зробили великий обсяг
практичної роботи для того щоб
новий Колективний договір повністю
відповідав сьогоднішнім реаліям,
враховував законодавчі норми, які
стосуються наших працівників
і, як результат – забезпечив
максимальний соціальний пакет
нашим робітникам, ветеранам
військової служби та ветеранам
праці. Комісія, яку я очолюю,
продовжить свою роботу надалі і
буде оперативно реагувати у разі
необхідності внесення змін у діючий
документ.
тету, як представника трудового колективу»
чітко прописані обов’язки, щодо контролю
та відповідного реагування на всі зміни, які
регулюють взаємини керівництва відомства
з колективом. Відповідний досвід роботи в
цьому напряму у нас вже є.

Окремо хочу зупинитися на розділі
VIII угоди, де прописані положення щодо
медичного обслуговування. Тепер там чітко
зазначена категорія ветеранів праці. Ці
робітники, які пропрацювали у прикордонному відомстві більшу частину свідомого
життя, відтепер мають право звертатися по
медичну допомогу до прикордонних закладів охорони здоров’я і після виходу на заслужений відпочинок.
У цьому ж розділі є ще одне нововведення. Воно стосується санаторнокурортного лікування у прикордонних
здравницях. Починаючи з 2017 року робітники, які є учасниками бойових дій або
інвалідами війни, щороку отримуватимуть
путівки безоплатно. Працівники – учасники
війни – один раз на два роки теж на безоплатній основі.
Інші категорії працівників оплачуватимуть 30 відсотків від вартості путівки,

виділених для працівників та членів їх
сімей путівок у санаторно-курортні заклади
Служби.
Крім того, хочу наголосити, що відповідно до угоди, створюватимуться комісії
по розподілу премій, надбавок та доплат,
які на громадських засадах розглядатимуть
питання встановлення та розмір цих виплат.
Робитиметься це на основі службових рапортів або службових записок керівників відповідних підрозділів.
– У разі змін у законодавстві, які
торкаються положень існуючого
Колдоговору, які кроки прийматимуться для оновлення підписаного
та діючого документу?
– У Договорі зазначено, що протягом
терміну його дії можуть вноситися зміни за
взаємною згодою Сторін. Крім того, у розділі «Зобов’язання профспілкового комі-

– Антоніно Миколаївно, існуюча
законодавча база не може передбачити всі нюанси або ситуацію
окремого працівника. Якщо необхідна консультація, яка виходить
за рамки компетенції Служби, як Ви
дієте?
– Найбільш вагомі відомчі накази,
інструкції або інші документи проходять
обов’язкову реєстрацію в Міністерстві юстиції. У разі необхідності вносяться уточнення.
Туди ж ми звертаємося у разі виникнення
двоякої ситуації. Крім того, за компетентними роз’ясненнями ми неодноразово зверталися до міського та центрального комітету
профспілок, де нам завжди надавали фахові
роз’яснення.
Якщо ж говорити про робочі моменти,
то у нашому колективі всі питання обговорюються колегіально і приймається спільне
рішення. У підсумку це значно важчий шлях.
Але результат роботи повинен бути справедливим та враховувати інтереси наших працівників. Хочу додати, що у всіх комісіях, які
працюють у рамках Колективного договору
є представники профспілок. Так що руку на
пульсі життя відомства та наших працівників, ми тримаємо впевнено.
– Дякую за змістовні відповіді. n
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прикордонний fashion
Найближчим часом
усі охоронці рубежу
перевдягнуться в нову
спеціальну форму одягу, яка
кардинально відрізняється
від попередньої не лише
дизайном, а й якістю та
функціональністю. Як
проходив цей процес, чи дійсно
новий мундир став більш
практичним та зручним,
що вже досягнуто і до чого
у майбутньому прагнутиме
Держприкордонслужба ми
розглянемо у сьогоднішньому
номері.

Аліна ДАНИЛЮК
Процес запровадження нової спеціальної форми, призначеної для виконання
прикордонниками повсякденних завдань,
був неминучим. Адже потрібно йти у ногу з
часом і обирати для свого персоналу тільки
найякісніше. Тому як зразок було обрано
найкращі світові аналоги форменного
одягу спецпідрозділів, рятувальних служб
та збройних сил, які пройшли випробовування в бойових умовах. Наприклад, подібне спорядження використовується військовослужбовцями прикордонно-митної
служби США та вартових рубежу країн ЄС.
Шлях форми до свого користувача був
тривалим, адже матеріали підбиралися
за багатьма критеріями та головне – її
потрібно було протестувати в реальних умовах служби. Першими, хто приміряв новий
дрес-код, стали військовослужбовці ОКПП
«Київ», Навчального центру підготовки
молодших спеціалістів і Національної академії Держприкордонслужби, які протягом
трьох місяців випробувати її на міцність та
зручність. По завершенню терміну використання військові надавали свої відгуки
спеціальним комісіям, які їх узагальнювали. Проте, як засвідчило тестування, серйозних недоліків майже не було. Тому після
незначних доопрацювань сучасне обмундирування почали видавати й іншим органам
Державної прикордонної служби.
− Працюючи над новою формою ми
передусім звертали увагу на такі критерії,
як практичність і комфорт. Адже банальна
зручність відіграє далеко не останню роль
в ефективності виконання завдань. І я вважаю, що ми з цим питанням впоралися, −
підкреслює начальник відділу речового
забезпечення управління матеріального
забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби полковник Андрій Кохан.
Як результат у гардеробі охоронців
рубежу з’явилися такі елементи, яких
раніше годі було уявити: блейзер, тактичне
полегшене взуття, а також куртка, шапка
і рукавиці з флісу. Суттєво змінилися на
краще сорочка-поло та кашкет. Однострій
не тільки має сучасний дизайн, а й став
зручнішим і функціональнішим. Щоправда,
взуття – полегшені спортивні напівчеревики
– поки що перебувають у стадії розробки.
Проте вже найближчим часом вони також
надійдуть в експериментальне носіння.
Крім того, під час пошиття спеціальної
форми враховувалися стандартні вимоги до
повноти і розмірів одягу, щоб уніформа не
обмежувала рухи військового.
Нововведенням є те, що зараз комплект
форменого одягу можна розпарувати, якщо
потрібно, на дві одиниці. Це дає можливість якнайкраще підібрати речі до фігури
військовослужбовця.
Для виготовлення нової уніформи
використовується тканина з тефлоновим
покриттям, завдяки якому бруд менше

Новий дрес-код
прилипає до одягу. Тому речі довше зберігають свій початковий вигляд. Однак
щоб зберегти ці властивості одяг потрібно
обов’язково правильно прати та прасувати
на мінімальній температурі.
Тож, розглянемо детальніше як змінився кожний елемент одягу.
Модель сорочки пошита з еластичної
тканини, яка, як вже згадувалося вище,
оброблена тефлоном для захисту від забруднень, та спеціальним водовідштовхуючим
покриттям, що захищає від невеликого дощу.
Загалом вона є сучасною функціональною
моделлю і має спеціальні кишені для документів та приховані зовнішні кишені.
Сучасний дизайн надає додаткові переваги: широкі рукави, які у разі потреби
легко можна закотити, манжети, які можна
розкласти, щоб закрити руки від несприятливого зовнішнього середовища. Також
на ліктьовій частині додатково зроблена
нашивка, щоб зробити рукав міцнішим, а
шви під пахвами плоскі, що запобігає натиранню шкіри під час носіння бронижелета.

Штани також легкі і комфортні, пошиті
з цупкої тканини та мають саморегулюючий пасок. Головною новацією порівняно
з попереднім зразком обмундирування є
практичні кишені.
Так, нижні наколінні кишені мають
кожна по два внутрішніх прихованих
розділених між собою відділення, що
разом із великим загальним клапаном
кишені дозволяють комфортно розмістити на собі та зафіксувати до чотирьох
магазинів штурмової гвинтівки чи автомата (в тому числі серії АК), або декілька
елементів спорядження, близьких до них
за габаритами. Укладені таким чином
речі практично не заважають при більшості можливих рухів та їх можна легко
дістати.
Верхня права бокова кишеня брюк
має додаткове відділення із зовнішньої
сторони. Там без зайвих проблем легко
можна носити кишеньковий ніж, ліхтарик чи інший дрібний предмет, який може
потребувати швидкого доступу. Загалом

верхні бокові (передні кишені штанів)
практично унеможливлюють випадання із
них будь-чого.
Позитивних якісних змін зазнала і
сорочка-поло, призначена для літнього
періоду. Вона пошита з нелиняючої та
міцної тканини, яка забезпечує повітряпроникність і універсальність. Також вона
добре поглинає вологу та водночас має
антимікробні властивості.
Зазнав новацій і верхній одяг. Відтепер
він має два елементи: демісезонну куртку
та флісову куртку-утеплювач. Такий комплект може використовуватися як разом,
так і окремо. Це надає військовослужбовцю
можливість у разі непередбачуваної зміни
погоди адаптувати куртку.
Куртка довша, якщо порівнювати її з
попередньою моделлю, що є додатковою
перевагою. Вона виготовлена з матеріалу,
який захищає від вітру, дощу та снігу. Підкладка пошита з поліестру, який добре відводить вологу. Ширину манжетів можна
регулювати за допомогою липучки.
Флісову куртку-утеплювач можна носити
окремо як самостійний елемент одягу. Він
виглядає естетично та має нагрудну кишеню
з блискавкою, дві кишені на поясі та дві внутрішні. Захисні накладки на ліктях та плечах подовжують термін її експлуатації.
Для рукавиць, шапок та курткиутеплювача цілком свідомо використано тканину фліс, який добре зберігає тепло і має унікальні можливості терморегуляції. Його основною перевагою серед інших тканин є те, що
він майже не вбирає вологу і швидко сохне.
Головні убори також зазнали трансформацій. Зокрема, блейзер пошитий з легкої
тканини, яка водночас є міцною і довговічною. Він має регулювання по об’єму та
посилену передню частину, яка надає естетичний вигляд. Кашкет навідміну від попереднього зразка має менший розмір та відповідно став більш зручнішим.
Трансформації зазнали навіть шкарпетки. Відтепер прикордонники носитимуть їх трекінговий різновид, призначений для ефективного відводу, подальшого
випаровування вологи, а також зменшення
тертя шкіри. Крім того, вони зберігають
тепловий баланс у різних умовах і більш
зносостійкі, ніж звичайні.
Перевага нової форми полягає насамперед у тому, що в разі раптово виникаючих оперативно-службових завдань, які не
залишають часу на переодягання, до мундиру можна швидко припасувати мінімальний боєкомплект і предмети першої необхідності та діяти за обстановкою. Звичайно
за маскувальними характеристиками вона
не замінить камуфляжа, проте у разі крайньої потреби захистить свого власника від
погляду противника краще ніж середньостатистичний однострій.
Також необхідно зазначити, що розробники нової уніформи врахували особливості
служби льотно-технічного і корабельнокатерного складу. Так, форма морських
прикордонників полегшена, дизайн максимально зручний, адже підрозділи Морської
охорони часто несуть службу в екстремальних погодних умовах. Тож їхня форма має
водовідштовхуючі властивості та стійка до
агресивного зовнішнього середовища.
Обмундирування персоналу, який служить на острові Зміїному, схоже на одяг
охоронців морських рубежів, але додатково
враховано особливості клімату: часту зміну
погоди і сильні вітри. Натомість одяг для
льотно-технічного особового складу пошитий з бонзостійкої легкої тканини.
– Основні критерії, якими керівництво відомства керувалося під час вибору
спеціальної форми одягу, – якість, зручність і функціональність – досягнуто. Тому
можемо з впевненістю сказати, що з-поміж
інших силових структур прикордонники
мають одну з найкращих форм – запевняє
полковник Андрій Кохан.
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справи ветеранські

Шану у спадок
Однією із важливих
рис нового покоління
вартових рубежу,
безперечно, повинен
стати позитивний образ
захисника Вітчизни,
сформований на досвіді
ветеранів-прикордонників.
І це стосується не
лише ратної служби
батьків, дідів і прадідів,
а й належного рівня
соціального захисту цієї
категорії суспільства.
Над цим питанням
нині активно працює
Громадське об’єднання
«Всеукраїнська
організація ветеранівприкордонників».

Володимир КОЗЛОВСЬКИЙ,
заступник Голови комітету
ГО «ВОВП»
Для організації роботи своїх територіальних осередків по відстоюванню соціальних потреб ветеранів організація останнім
часом провела цілу низку організаційних
і практичних заходів. Центральним із них
стало внесення зазначеної проблематики
до порядку денного засідання Комітету,
що відбулося 2016 року. Під час його підготовки були визначені проблеми, з якими
щоденно зіштовхуються ветерани та запропоновано первинним організаціям надати
свої пропозиції щодо їх розв’язання. Для
з’ясування реального стану справ відбулися
виїзди членів комітету безпосередньо на
місця. Цьому також сприяла більш ефективна взаємодія громадського об’єднання
зі структурними підрозділами Адміністрації та регіональних управлінь Держприкордонслужби, у сфері відповідальності яких

перебувають питання задоволення соціальних потреб ветеранів.
Серед головних проблем були визначені
такі: збереження і отримання пільг, встановлених чинним законодавством України;
пенсійне забезпечення ветеранів та вдів
прикордонників; покращення житловопобутових умов та медичне обслуговування.
На засіданні відзначалося, що комітет ГО
«ВОВП» постійно тримає на контролі ці
питання та вживає необхідних заходів щодо
їхнього вирішення.
Так, за результатами звернень громадських організацій на форумах ветеранів України до Уряду та Верховної Ради,
організацією були надані пропозиції щодо
розв’язання проблем військовослужбовців, які кращі роки свого життя присвятили службі з охорони державних рубежів.

За ініціативою комітету здійснено також
нормативне закріплення наших ветеранів
за медичними установами інших силових
структур у регіонах, де відсутні заклади охорони здоров’я прикордонного відомства.
У свою чергу очільник Комітету генераллейтенант у відставці Анатолій Макаров
разом із членами Координаційної ради
ветеранських громадських об’єднань України підписав звернення до керівництва держави стосовно перерахування у бік збільшення пенсій ветеранам-прикордонникам.
Для покращення взаємодії при вирішенні
соціальних питань члени Комітету беруть
активну участь у засіданнях Ради організації
ветеранів України, громадських об’єднань
учасників АТО та інших.
Проте в умовах сьогодення цього недостатньо. На часі постало завдання проаналі-
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зувати чинники, що впливають на стан соціального забезпечення ветеранів та ситуацію,
в якій вони здійснюються. Опираючись на
них необхідно було напрацювати заходи,
спрямовані на мінімізацію негативних
наслідків дії несприятливого зовнішнього
середовища. Комітет дійшов висновку, що
у нелегкий для країни час, коли вона одночасно реформується і захищає зі зброєю в
руках свою територіальну цілісність, очікувати покращення забезпечення соціальних
інтересів ветеранів не доводиться. Тому
необхідно було розробити та вжити заходи,
які б допомогли ветеранам пережити цей
складний період.
Після активного обговорення першочерговими завданнями ветеранських організацій нашого громадського об’єднання
були визначені: консолідація їхніх членів,
розвиток соціального партнерства, забезпечення оперативного обміну інформацією, організація самодопомоги та використання потенціалу волонтерства. Особливо важливим стало те, що головним
соціальним партнером нашої організацій, безумовно, є Державна прикордонна
служба України та її керівники на всіх рівнях управління. Найкращим підтвердженням цьому може слугувати те, що жодного
разу керівництво Служби не відхилило
пропозицій ветеранів. Виступ очільника
відомства генерал-полковника Віктора
Назаренка на засіданні минулорічної підсумкової Колегії ще раз підтвердив розуміння центральним апаратом Служби проблем ветеранів та повну підтримку діяльності нашої організації.
Тож рефреном звучала вдячність ветеранів за таку увагу та наголошувалося, що
громадське об’єднання «зелених кашкетів»
робитиме все для утвердження позитивного іміджу вартових рубежу в суспільстві
та національно-патріотичного виховання
персоналу. З цією метою минулого року
були здійснені виїзди заступників Голови
комітету до ветеранських організацій Східного та Азово-Чорноморського регіональних управлінь. У Центральному клінічному
госпіталі Держприкордонслужби відбулося
виїзне засідання президії комітету. Позитивний відгук знайшло також організоване
відвідування ветеранів, які перебувають на
лікуванні у прикордонних закладах охорони
здоров’я.
Окрім того, за ініціативою першого
заступника керівника Комітету полковника
у відставці Олександра Арбекова створено
спеціальну групу Держприкордонслужби
та Організації ветеранів щодо поліпшення
умов обслуговування ветеранів у медичних
закладах охорони здоров’я. Узагальнення
підсумків цієї роботи відбулося 4 квітня
нинішнього року на засіданні президії Комітету. Відповідно до статуту Організації прийнято також рішення створити при останньому постійно діючі комісії, в тому числі й
з питань соціально-правового і медичного
забезпечення членів нашого громадського
об’єднання.
За всебічної підтримки Департаменту
персоналу АДПСУ Всеукраїнській організації ветеранів-прикордонників вдалося мінімізувати негативний вплив несприятливих
чинників у медичному обслуговуванні ветеранів та інших категорій колишніх прикордонників. Утім залишається ще немало
питань у роботі по задоволенню соціальних
потреб ветеранів, які вимагають свого вирішення.
Попереду нас чекає кропітка тривала
робота. Проте керівництво ГО «ВОВП» у
своїй діяльності виходить із того, що однією
із важливих рис сучасного охоронця державних рубежів, символом його упевненості
у завтрашньому дні може стати позитивний
образ ветерана-прикордонника, активного
патріота, якого шанує своєю увагою та турботою наше суспільство. Тоді нинішньому
поколінню «зелених кашкетів» буде легше
усвідомлювати просту істину: служи своєму народу доброчесно і все буде добре.
Як у ветеранів.
n
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Аби не згасла слава у віках
На полігоні Оперативного
Командування «Північ» Збройних
Сил України в селищі Гончарівське
на Чернігівщині пройшов ключовий
етап зйомки документального
фільму «Перехрестя Балу».
Протягом кількох місяців
творча група Міжнародного
продюсерського центру «Форпост»
та офіцери Інформаційного
агентства Держприкордонслужби
за підтримки представників
Збройних Сил проводили копітку
роботу: вивчали документи,
збирали по секундах записи хроніки,
і найцінніше – свідчення живих
героїв, що обороняли дебальцевський
плацдарм. Під час реконструкції
реальних подій більш ніж дворічної
давності усе було як в житті:
атаки танків і БМП, стрільба з
гармат, вибухи і кулеметні черги.
Володимир ПАТОЛА,
фото Сергія СКИБИ
Одним з найефективніших інструментів російської агресії в усі часи була пропаганда. Зараз, в умовах гібридної війни це
особливо помітно. Немає сумніву, що пройде зовсім небагато часу і наш східний сусід
зробить усе можливе, щоби ніхто ніколи
не дізнався правду про події російськоукраїнської війни, яку в документах прийнято називати антитерористичною операцією. У цьому контексті завдання кінематографістів надзвичайно важливе, хоча їх
робота і не може дати результатів миттєво.
Зафіксувати правду необхідно зараз, поки
вона не загубилася поміж тонами інформаційних фальсифікацій у стилі «Росія 24» чи
Кісєльова.
На полігоні відтворили зменшену
копію блокпосту, яка схематично повторювала укриття. При організації реконструкції не ставилося завдання видати відзняті кадри за бойову хроніку чи якимось
чином обдурити глядачів. Це не більше
ніж ілюстрація, покликана доповнити
бойові зйомки, зафіксовані переважно
мобільними телефонами в досить поганій якості та розповіді очевидців. Тим не
менше цікаві події і непередбачені ситуації супроводжували знімальний процес
постійно.

Організація зйомок пройшла на доволі
високому рівні. Фактично були проведені
військові навчання за мотивами відтворюваних бойових дій. Юрій Красноармєйцев,
Віталій Тининика, Олег Венгер та Олександр Степаницький – реальні учасники
оборони блокпоста «Балу» показували, як
діяли під час одного з боїв. Рев техніки в
русі, автоматичні черги і специфічний звук
затвору перед пострілом танкової гармати,
вибухи і легкий дощ зі снігом, сонце та вітер
– усе змішалося, і в якийсь момент викликало стійке дежавю. Воїнам здалося, що
вони знову повернулися у ті криваві події
більш ніж дворічної давності, які, імовірно,
вже не зможуть забути ніколи...
Танкісти 1 танкової бригади, які допомагали у реконструкції, почувши історію,
що стала основою фільму, не могли надивуватися. На їхню думку, завдання екіпажів
ворожих панцерників було не таким уже й
складним, при чому, піхотинці Збройних
Сил і прикордонники, які захищали позиції, практично не мали шансів. Особливий
подив викликав снаряд російського Т-72,
який заклинив у ключовий момент перед
пострілом, давши шанс бійцям оперативнобойової
прикордонної
комендатури
«Могилів-Подільський» «ближче» поспілкуватися з російськими танкістами «на своїх
умовах». Спеціалісти-техніки визнали, що
це можливо, але дуже малоймовірно. Проте,
уже наступного дня, уперше за дуже тривалий період на цьому полігоні відбувся такий

самий «можливий, але дуже малоймовірний» факт: під час перезарядки гармати
танка заклинило снаряд.
До зйомок віднеслися з розумінням і
допомагали чим могли як військові, так і
цивільні. За розповідями хлопців було відновлено епізод, коли російські терористи
розстріляли цивільний автомобіль, у якому
через лінію фронту намагалися проїхати
пара стареньких відчайдушних пенсіонерів.
Невідомо, чим терористам не сподобалися
безобідні «Жигулі», але вони обірвали їх
шлях ще на під’їзді до лінії фронту. Пізніше
машину видно було на записах хроніки, зроблених уже після подій. Мабуть російський
оператор двічі подумав би, перш ніж знімати це відео, якби знав, який компромат
на «іхтамнетов» він фіксує. Коли виявилося, що в одного з військовослужбовців
Збройних Сил є така сама машина – він не
задумуючись погодився зіграти епізодичну
роль у фільмі та дозволив «розстріляти» на
камеру попередньо замінені вікно і двері
автомобіля. Власник розборки, де представники кіностудії закупляли деталі кузова,
почувши, що знімається фільм про українських військових, зробив чималу знижку,
подарував тріснуте лобове скло, яке уже не
годилося для встановлення на автомобіль,
банку фарби-грунтовки та пару дверних
ручок, щоби усе виглядало в кадрі максимально природно.
Що стосується самих захисників блокпоста «Балу», то їхні долі склалися з одного
боку по-різному, з іншого – досить типово.
Старшина Анатолій Шевчук з 30-ї бригади
Збройних Сил, який разом зі своїм підрозділом проривався на допомогу оточеним
побратимам і тримав оборону разом з останнім прикордонним нарядом, змушений був
звільнитися зі служби за станом здоров’я.
Декілька миротворчих місій і справжня
м’ясорубка в зоні АТО залишили свій відчутний слід. Він не зміг прибути для реконструкції, але розповів багато цікавих фактів,
які увійшли в сценарій фільму. Це і не дивно,
адже чоловік пережив на «Балу» два найважчих останніх тижні і разом з іншими його
оборонцями проривався під час виходу в ніч
з 17 на 18 лютого 2015 року.
Юрій
Красноармейцев
(позивний
«Сепар») – легендарний боєць 128 Гірськопіхотної бригади, механік-водій БМП родом
з Луганщини. Тоді під Дебальцевим він лише
за допомогою реактивного протитанкового
гранатомета підбив та вивів з ладу не менше
7 одиниць ворожої бронетехніки. Щоби взяти
участь у зйомках Юрію довелося відірватися
від підготовки і бойового злагодження перед

черговим, уже шостим, виїздом на ротацію в
зону АТО. «Сепар» сильно переживав через
свою вимушену відсутність у підрозділі, де
кожен досвідчений спеціаліст на рахунку.
Війна для нього ніколи не закінчувалася. Очевидно, що Юрій боротиметься до перемоги.
У повсякденному житті воїн здивував своєю
надзвичайною скромністю і спокійним характером. Про його справи більше розповідали
товариші, ніж він сам. Зрештою, такими здебільшого і є справжні герої.
Олег Венгер, душа компанії, який «на
ти» не лише з гітарою, але, як виявилося, і
з ворожими танками, не довго відпочивав
у цивільному житті. Нещодавно він повернувся на службу до Могилів-Подільського
прикордонного загону і сьогодні знову у
строю. На посаді гранатометника. Мабуть
для того, щоби, коли знову випаде зустріч
з ворожим панцерником, не треба було, за
відсутності іншої ради, витягувати його екіпаж зсередини вручну.
Віталій Тининика після важкого поранення знайшов специфічний спосіб реабілітації: відвоював річну ротацію у 9 окремому мотопіхотному батальйоні «Вінниця»
59 бригади Збройних Сил. Зараз у чоловіка
закінчився контракт, але покликання закінчитися не може. Заскучивши за зеленим
кашкетом, Віталій знову поновлюється на
службі в одному з прикордонних загонів у
зоні АТО. Колишній токар, він чудово знає
і розуміється на усьому, що може стріляти,
незалежно від калібрів та механізму автоматики. А такий досвід сьогодні особливо
ціниться у бойових підрозділах.
Молодший сержант Олександр Степаницький приїхав на зйомку просто з Донеччини, де він несе напружену і небезпечну
службу у мобільному прикордонному підрозділі. Хлопець усім задоволений, почувається
у своїй стихії. Він наймолодший з героїв
фільму, але уже давно прийнятий у товариство воїнів як справжній побратим, що не раз
показав себе і в житті, і в бою. Немає таких
труднощів чи небезпеки, з якої Сашко не зміг
би покепкувати, але, у той же час, немає ситуації, з якої він не знайде виходу.
В організаційних турботах та цікавому
спілкуванні дні зйомок промайнули швидко.
Безумовно вдалося отримати яскраві кадри,
які зроблять майбутній фільм більш живим,
дозволять глядачеві зануритися в атмосферу
надзвичайно важкої, небезпечної але такої
необхідної роботи сучасних борців за волю
України. Ми повернулися в Київ, а хлопці –
до своїх військових частин. Більшість з них –
у зону бойових дій. Війна за український
Донбас триває...
n
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Прикордонник
України

К А Л Е Й Д О С К О П

зірки на погони

№ 15, 21 квітня 2017 року

цікаві факти

від 11 квітня 2016 року №350-ос
полковник
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
підполковнику ГОЛДОВАНСЬКОМУ
Віталію Миколайовичу
підполковник
по Західному регіональному управ-
лінню Державної прикордонної служби
України
майору ІСЬКУ Юрію Васильовичу

від 12 квітня 2017 року №358-ос
полковник медичної служби
по Центральному клінічному госпіталю
Державної прикордонної служби України
підполковнику
медичної
служби
ПЕТРЕНКУ Михайлу Юрійовичу
підполковник
по Східному РУ ДПСУ
майору ЗАБРОДОЦЬКОМУ Даніілу
Олександровичу
Управління
кадрового менеджменту АДПСУ

Могутній Дніпро

від щирого серця!
Колектив інформаційно-аналітичного відділу штабу Ізмаїльського прикордонного загону
вітає начальника інформаційно-аналітичного відділу штабу підполковника МАРЧЕНКО
Василя Борисовича з Днем народження!
Від щирого серця бажаємо Вам здоров’я, щастя, благополуччя та завжди залишатися прекрасною, успішною та щасливою людиною! Нехай Ваш професіоналізм, оптимізм, прекрасні
людські якості та вміння творити добро будуть яскравим прикладом для колег!
Бажаємо Вам міцності духу і наснаги для здійснення всього задуманого, життєвої енергії
й великих зірок на міцних плечах!

фотофакт

Олена ТАЩИЛІНА

Снайпер-клас

Ігор ПЕРЕГНЯК
На Одещині проходять спільні
навчання прикордонників та поліцейських
зі снайперської, тактичної, інженерної та
медичної підготовки. На полігоні, поблизу

міста Рені під керівництвом інструкторів прикордонної комендатури швидкого
реагування правоохоронці спільно відпрацьовують на практиці навчальні питання.
Основна мета заходу –злагодженість та
координація для майбутніх дій, спрямованих на захист територіальної цілісності
України.
n

поетичним рядком

цей день в історії
1519 — на узбережжі Мексики висадився
іспанський конкістадор Ернан Кортес.
1597 — У Варшаві страчено козацького
отамана Северина Наливайка.
1870 — Перший Ватиканський собор
прийняв «Догматичну конституцію католицької віри».
1910 — комета Галлея максимально
наблизилася до Землі.
1920 — у Варшаві між Польщею й Українською Народною Республікою підписано
загальну і торгово-економічну конвенції, які
визнавали незалежність УНР, гарантували її
урядові морально-політичну та економічну
допомогу і декларували національно-культурні
права полякам в Україні й українцям у Польщі.
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

Прикордонник
України

Видається
з липня 1943 року

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

61023

Вік Дніпра – близько 5-6 млн років.
Назва Дніпро є скіфською за походженням. Скіфське Данапр перекладається
як «глибока ріка» (дан – ріка + апр – глибокий). Деякі дослідники схиляються до
думки, що Дніпро в давнину називався
Сіндгу, Сінд, Інд, оскільки в низів’ях річки
існувала Сіндика, інакше – Сіндська Скіфія.
Найдавніші письмові відомості про Дніпро залишив грецький історик і географ
Геродот у четвертій книзі своєї історії, що
називається «Мельпомена». Борисфен – так
він називав Дніпро.
Перші вітчизняні відомості про Дніпро є в літописах Київської Русі – «Повість
врем’яних літ» і у великому поетичному
творі «Слово о полку Ігоревім».
Уже в IV-III тисячолітті до нашої ери на
берегах Дніпра жили слов’янські племена
радимичів, кривичів, дреговичів. Пізніше
по річці проліг відомий торговий шлях «Із
варяг у греки», що пов’язував Балтійське та
Чорне море і вів аж до Візантії. Незважаючи
на те, що через набіги кочівників функція
Дніпра як торгового і транспортного маршруту періодично слабшала, він завжди грав
важливу роль у господарстві і культурі народів, що населяли його береги.
Дніпро – ріка з найдовшою течією в
Україні. В природному стані її довжина становила 2 тисячі 285 кілометрів. Втім тепер
(після побудови каскаду ГЕС та водосховищ,
коли в багатьох місцях випрямився фарва-

тер) його довжина складає 2 тис. 201 кілометр.
Дніпро бере початок в невеликому
болоті Аксенінський мох на південному
схилі Валдайської височини біля села Бочарово Смоленської області Росії. Зі схилів
Валдайської височини витікає також Волга,
Західна Двіна, Ловать, Сясь та Молога. Впадає Дніпро в Дніпровсько-Бузький лиман
Чорного моря.
Нині водою Дніпра користується 70%
населення України (майже 35 мільйонів
осіб), також на нього припадає половина
всіх річкових шляхів країни й основна частина (близько 60%) річкових перевезень
вантажів і пасажирів.
У басейні Дніпра протікає 15 380 малих
річок або ж близько 25% від їх загальної
кількості в Україні.
На берегах Дніпра розташовані більше
півсотні великих і малих міст, зокрема столиця України – Київ.
У Дніпрі водяться майже всі з відомих в
Україні понад 70 видів риб. Нижня частина
річки багатша на рибу – там водиться 60–65
видів, тоді як біля Києва – лише 40. З майже
250 видів птахів, що гніздяться в Україні, 100 – постійні або тимчасові мешканці
річок, озер і боліт басейну Дніпра.
У басейні Дніпра створено 24 043 ставки
(48% від загальної кількості ставків України) із загальною площею водного дзеркала
1 532,8 км² і повним об’ємом 2,09 км³ води.
По течії Дніпра Україною є шість шлюзів (Київський, Канівський, Кременчуцький, Дніпродзержинський, Запорізький та
Каховський).

1944 — жінки у Франції отримали
виборче право.
1960 — новою столицею Бразилії стало
місто Бразіліа, зведене за чотири роки за
проектом архітектора Оскара Німейєра.
1979 — у Києві відкрито театр драми і
комедії.
Народилися:
1774 — Жан-Батіст Біо, французький
фізик, геодезист і астроном
1864 — Макс Вебер, німецький економіст і правознавець
1882 — Персі Вільямс Бріджмен, американський фізик, нобелівський лавреат
1882 — Борис Дмитрович Греков, український історик, дослідник Київської Русі.

Запалимо пасхальні свічі
Запалімо пасхальні свічі
І за спільним столом сідаймо,
Подивімося щиро у вічі,
Негаразди не споминаймо.
Запалімо пасхальні свічі,
У молитві серця єднаймо,
Не пускаймо у душу відчай,
Для надії в ній місце лишаймо.
Запалімо пасхальні свічі,
Доброти зерно розсіваймо:
Мир і злагода – цінності вічні,
Тож завжди про них пам’ятаймо.

Запалімо пасхальні свічі,
Працьовитість рук прославляймо,
Злість і заздрість людину калічать –
Їх і близько не підпускаймо.
Пом’янім нині тих, хто не з нами –
Запалімо пасхальні свічі,
Легкокрилими журавлями
Їхні душі полинули в вічність.
Пригадаймо всіх поіменно
У молитвах своїх поминальних,
Поклонімося могилам доземно,
Запалімо свічі пасхальні.
Надія ПАСІЧНИК

Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
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