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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

«Тонкі клієнти»
інформаційної безпеки
У КРАМАТОРСЬКУ ПРИКОРДОННИКИ ОТРИМАЛИ
ВІД УРЯДУ КАНАДИ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ЗАХИЩЕНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ.
ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ПЕТРО ЦИГИКАЛ РАЗОМ
З НАДЗВИЧАЙНИМ І ПОВНОВАЖНИМ ПОСЛОМ
КАНАДИ В УКРАЇНІ РОМАНОМ ВАЩУКОМ ТА
ГОЛОВОЮ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРОЕКТІВ

(UNOPS) В УКРАЇНІ СЕРГІЄМ ВОЛКОВИМ ПОБУВАЛИ
У КРАМАТОРСЬКОМУ ПРИКОРДОННОМУ ЗАГОНІ.
У РАМКАХ ВІЗИТУ ВАРТОВІ РУБЕЖУ, ЯКІ НИНІ
БОРОНЯТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ В ЗОНІ АТО, ОТРИМАЛИ
ВІД УРЯДУ КАНАДИ ТЕХНІЧНУ ДОПОМОГУ НА
СУМУ 500 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ США. ЦЕ КОМП’ЮТЕРНЕ
ОБЛАДНАННЯ, СЕРЕД ЯКОГО СЕРВЕРИ ТА 150
АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА БАЗІ
«ТОНКИХ КЛІЄНТІВ».

ЗАКІНЧЕННЯ СТОР. 2

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

1,580

млн
осіб

413

осіб

оформлено встановленим
порядком

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 7 незаконних мігрантів
затримано товарів і вантажів, які
незаконно переміщувалися через
державний кордон, на суму

242

тис.
грн
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ДЕРЖАВА
МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ
ДІТЯМ
Кабінет Міністрів України своєю
Постановою вдосконалив порядок
надання статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів, а
також розширив перелік окремих
категорій дітей, які можуть мати
право на отримання такого статусу.
Документ передбачає право на
отримання статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів, тими
дітьми, які у період здійснення
антитерористичної операції не
досягли 18 років (повноліття). Це
дитина, яка внаслідок військових дій
чи збройного конфлікту отримала
поранення, контузії, каліцтво,
зазнала фізичного, сексуального
та психологічного насильства,
була викрадена або незаконно
вивезена за межі України, залучена
до участі у військових формуваннях
або незаконно утримувалася,
в тому числі, в полоні. Окрім
того, перелік таких громадян
доповнено категорією дітей, які
виявлені місцевими органами
виконавчої влади та/або органами
місцевого самоврядування і не
зареєстровані як внутрішньо
переміщені особи (ВПО), або які не
проживають у населених пунктах,
що розташовані на лінії зіткнення.
Також нормативно-правовим
актом передбачається надання
повноважень органам опіки та
піклування в прийнятті рішень
про надання статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних
дій та збройних конфліктів, або про
відмову в наданні такого статусу
за результатами розгляду комісією
з питань захисту прав дитини
документів, поданих заявником.
Куди звертатися з приводу надання
статусу? Для дитини, яка має довідку
переселенця – до служби у справах
дітей за місцем взяття на облік ВПО;
для дитини, яка не є переселенцем,
але проживає на території, де
проводилась антитерористична
операція – в службу у справах
дітей за місцем проживання або
перебування.
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

«НАДІЯ» СКЛАЛА
ПЕРШІЙ ІСПИТ
У Запоріжжі піднявся в небо перший
новий український гелікоптер
виробництва компанії «Мотор
Січ». Це вертоліт – МСБ-2 «Надія»
(модернізація Мі-2). Він на 70%
складається з композиту, із салону
прибраний витратний бак. Можлива
модифікація моделі для потреб
силових структур, включаючи
ДСНС і санітарну авіацію. Дальність
польоту першого українського
вертольота – 1000 км, висота – до
5000 км. Протягом року «Надія» буде
проходити льотні випробування.
– Паливний бак перенесений з
салону – це міжнародні вимоги.
Пасажирські сидіння зручніші,
збільшена дальність польоту, є мрія
встановити автопілот. Перший політ
довів, що у цієї машини є життя, –
розповів льотчик-випробувач
Андрій Федоров.
Сергій ПОЛІЩУК
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«ТОНКІ КЛІЄНТИ»
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
БЕЗПЕКИ

Початок на 1-й стор.
«Тонкий клієнт» – це компактний і
безшумний комп’ютер без жорсткого
диска і вентиляторів, завантаження
основної операційної системи, якого
відбувається на сервері. Крім того,
канадські партнери поставили програмне та апаратне устаткування і
радіостанції.
Отримане обладнання дозволить
розгорнути захищену інформаційну
мережу, що досить актуально, адже
нині однією з головних загроз залишаються кібератаки. Водночас це
дозволить захистити інформаційні
ресурси прикордонників від несанкціонованих дій та фізичного знищення.
Сертифікати на відповідне обладнання начальнику прикордонного
загону вручив Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман
Ващук.
– Наша рука допомоги – це спосіб побудови безпечнішої, кращої
України для всіх її громадян і для

всіх наших партнерів, яких є багато у
світі, – підкреслив Роман Ващук.
Голова
Держприкордонслужби
подякував зарубіжним гостям за
постійну увагу та допомогу прикордонному відомству.
– Завдяки підтримці Уряду Канади
та ефективній діяльності Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS) ми реалізували пілотний проект на базі Краматорського
прикордонного загону з розгортання
захищеної інформаційної мережі.
Хочу відмітити, що цей досвід ми

плануємо реалізувати і в інших підрозділах новоствореного ДонецькоЛуганського регіонального управління, а згодом поширити такий
підхід на інші органи прикордонної
служби, – зазначив Петро Цигикал.
Також він додав, що Держприкордонслужба не бачить для себе іншого
шляху, крім руху до Європейської
спільноти та відстоювання демократичних цінностей.

Андрій ДЕМЧЕНКО
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ПУЛЬС КОРДОНУ
ДНЯМИ НА БАЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ ВІДБУЛИСЯ НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ ЗБОРИ З ПРЕДСТАВНИКАМИ КАДРОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ І ЧАСТИН
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ВІДОМСТВА, А ТАКОЖ –
РОЗПОДІЛ ОФІЦЕРІВ - ВИПУСКНИКІВ НА ПОСАДИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ.

КАДРИ

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ:
ОБ’ЄКТИВНО І СПРАВЕДЛИВО

П

ротягом
останніх
років
кадрова робота у Держприкордонслужбі розглядається
як пріоритетний напрям.
Адже
без
удосконалення
управлінської діяльності, професіоналізму особового складу та дисципліни
неможливо якісно вирішувати службові завдання. Тож основною темою
зібрання кадровиків стала діяльність
органів управлінь щодо забезпечення кваліфікованим персоналом,
роз’яснення вимог та опрацювання
єдиних підходів до організації цієї
роботи.
Розпочинаючи зібрання, директор Департаменту особового складу
генерал-майор Микола Маланчій зазначив, що сьогодні ефективно керувати
людьми та забезпечувати підрозділи
кваліфікованим особовим складом можливо лише із застосуванням сучасних
наукових досягнень у галузі менеджменту та управління персоналом.
У своєму виступі заступник директора департаменту — начальник
управління кадрового менеджменту
Департаменту особового складу підполковник Павло Горбатюк проаналізував стан комплектування органів
Держприкордонслужби. Він наголосив,
що кадрове забезпечення оперативнослужбової діяльності має здійснюватися відповідно до Стратегії розвитку Державної прикордонної служби
України, завдань, визначених колегією
Адміністрації та основних напрямів
діяльності й розвитку Держприкордонслужби на 2018 рік. Також було обговорено якісні показники цього напряму
діяльності у 2017 році, завдання, які
виконати не вдалося, та вказано на
прорахунки.

Павло Горбатюк акцентував увагу
присутніх на питанні кар’єрного зростання персоналу Служби як окремій
складовій професійного розвитку.
Саме управління кар’єрою сприяє
комплексному задоволенню матеріальних, соціальних і статусних потреб
людини. Тому формування впорядкованої системи проходження служби
зумовлює кар’єрне просування співробітників, їхню професійну самореалізацію. Крім того, це дозволяє обрати
кандидата, який найбільш відповідає
тій, чи іншій посаді, знижує плинність
кадрів, підвищує стабільність та ефективність діяльності органів відомства. Інформованість співробітників
про перспективи їхнього подальшого
посадового просування, наявність
індивідуальних планів професійного
вдосконалення стабілізує службову
діяльність.
Згодом за участі директора Департаменту особового складу генералмайора Миколи Маланчія, ректора
Національної академії генерал-майора
Олега Шинкарука, керівників кадрових підрозділів регіональних управлінь
Держприкордонслужби, представників
внутрішньої безпеки, ветеранських,
громадських організацій та засобів
масової інформації Хмельниччини у
прикордонній альма-матер відбувся
розподіл офіцерів-випускників на
посади для подальшого проходження
військової служби.
Генерал-майор Микола Маланчій
зазначив, що до випуску пропонується
240 підготовлених офіцерів, у тому
числі 32 жінки, за такими спеціальностями, як охорона та захист державного
кордону, правоохоронна діяльність,
правознавство, автомобільний тран-

спорт та філологія. Серед випускників
52 військовослужбовці є учасниками
бойових дій на сході України. Державними нагородами відзначено трьох
випускників.
Очільник
вишу
генерал-майор
Олег Шинкарук наголосив, що процес
розподілу випускників академії 2018
року здійснюватиметься винятково на
принципах прозорості, відкритості та
чесності.
Перед розподілом Робоча група
вивчила кандидатури випускників,
проаналізувала проходження ними військової служби, врахувала попередню
спеціальність, досвід служби та строки
вислуги у військовому званні.
Розподіл здійснювався за білетною
системою та строго визначеними критеріями. Так, випускників не розподіляли в регіони, де вони вже служили,
та до місць проживання батьків. Натомість призначали на посади в прикордонні загони та на окремі посади регіональні управління. Офіцерів з освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра не
направляли в зону антитерористичної
операції. Першочерговість у виборі
місця служби надавалася випускникам,
які закінчують навчання з відзнакою –
ця норма визначена Положенням про
проходження військової служби. Також
впливати на вибір місць служби могли
сімейні обставини або набуття права
на отримання випускниками чергового
військового звання.

Володимир ЗАХАРЧУК
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ГАРЯЧІ БУДНІ

СІТІ ЖАДІБНОСТІ
Оперативні співробітники АзовоЧорноморського регіонального
управління спільно з дільничним
інспектором відділу прикордонної
служби «Бердянськ» помітили
на березі Азовського моря
трьох громадян, які займалися
незаконним промислом риби. На
момент затримання правоохоронці
виявили в човні браконьєрів
три сітки та 50 рибин камбали.
Незаконним рибальством
зловмисники завдали збитку
державі у розмірі 42 тисяч гривень.
На місце події прикордонники
викликали представників
рибоохоронного патруля та
Національної поліції. Згодом у
рамках відкритого кримінального
провадження прикордонники
спільно з представниками
Національної поліції здійснили
огляд місця можливого зберігання
улову. В «кіоску», переобладнаному
під склад, правоохоронці
знайшли червонокнижні види
риб: два осетри, сім севрюг, а
також сім заборонених сіток.
Збиток державі в цьому випадку
оцінюється вже у понад 430
тисяч гривень. Слідство триває.
Чергових браконьєрів на ділянці
відповідальності регіонального
управління затримали оперативні
співробітники спільно з
інспекторами відділу прикордонної
служби «Хорли» Херсонського
загону. На березі Чорного моря
п’ять осіб вивантажували свій улов
з плавзасобу. У ході перевірки
правоохоронці встановили,
що частина біоресурсів –
червонокнижні. Загалом виявлено:
одну камбалу, одного осетра,
дев’ять білуг і тринадцять скатів.
Під час огляду берегової лінії
знайдено два автомобілі та лафет
для транспортування плавзасобу.
На місце події прикордонники
викликали представників
Національної поліції та інших
взаємодіючих служб, а також
направили повідомлення про
виявлення ознак кримінального
правопорушення, передбаченого
ст. 249 ККУ «Незаконне зайняття
рибним, звіриним або іншим
водним добувним промислом».
Попередня сума оцінки заподіяних
державі збитків становить 950 тисяч
гривень.
Максим СОРОКА

ПРИХОВАНИЙ ЗВ’ЯЗОК
У пункті пропуску «Бачівськ»
прикордонники відділу «Сопич»
Сумського загону спільно з
представниками фіскальної служби
під час огляду мікроавтобуса
Mercedes-Benz Sprinter молдовської
реєстрації виявили 52 мобільні
телефони. Під час в’їзду в
Україну громадяни Молдови,
скориставшись конструктивними
особливостями транспортного
засобу, спробували приховати
від вартових рубежу під
обшивкою салону та дверей
коштовні мобільні телефони
Samsung Galaxy. Незадекларовані
гаджети та автомобіль вилучені
співробітниками ДФС. Попередня
сума оцінки гаджетів склала понад
900 тисяч гривень.
Роман ТКАЧ
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САМЕ ПІД ТАКИМ
ЛЕЙТМОТИВОМ ПРОЙШОВ
11 КИЇВСЬКИЙ БЕЗПЕКОВИЙ
ФОРУМ, ЯКИЙ УЖЕ ДАВНО СТАВ
ВИЗНАНОЮ ПЛАТФОРМОЮ ДЛЯ
ДЕБАТІВ ІЗ НАЙАКТУАЛЬНІШИХ
ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ В ЄВРОПІ ТА
ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ.
ЦЬОГО РОКУ, АБИ ОБГОВОРИТИ
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ
ТА ВИКЛИКИ В СУЧАСНИХ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ,
ДО КИЄВА З’ЇХАЛИСЯ БІЛЬШЕ
600 ЕКСПЕРТІВ, ПОЛІТИКІВ,
ДИПЛОМАТІВ ТА УРЯДОВЦІВ, З
ЯКИХ ПОНАД 100 ЗАКОРДОННИХ
ГОСТЕЙ ІЗ ДВАДЦЯТИ КРАЇН
СВІТУ.

В

ідкриваючи форум, Президент України Петро Порошенко зазначив, що цього
року захід відбувається в особливо тривожний час, коли
світ стоїть на порозі прийняття ключовими гравцями глобальної політики
доленосних рішень, які мали б повернути відчуття реальності декому, хто це
відчуття реальності втратив.
– Усі ми сподіваємося, що вдасться
уникнути найгіршого сценарію. Проте
водночас ми з вами розуміємо, що терпіння цивілізованого світу не є безмежним і всі, хто стоїть за злочинами проти
людяності у Сирії, нарешті мають понести відповідальність, – наголосив Глава
Держави. – І хто стоїть за цим – весь світ,
включаючи нас з вами, дуже добре знає.
Росія не просто продовжує глумитися з
міжнародного права, загальноприйнятих принципів міжнародних відносин,
демократичних цінностей, не поважаючи навіть Божих заповідей в ці святкові

БЕЗПЕКА

Великодні дні. Росія підбурює, спрямовує і скеровує такий собі міжнародний
клуб диктаторів, який, як клуб божевільних самогубців, вирішив кинути виклик
всьому цивілізованому світу.
При цьому Президент підкреслив,
що, якщо раніше дехто волів сприймати поведінку Кремля як пустощі розбещеного підлітка, то зараз нарешті
настав час ставитися до цієї поведінки
як до серйозних злочинів, які вимагають
рішучої, широкої і добре скоординованої реакції.
– Наша спільна позиція, що такий
підхід, який демонструє Росія, є абсолютно чужим для цивілізованого світу.
Однак, на жаль, проблема в тому, що
такий підхід продовжують сповідувати
кремлівські стратеги, – зауважив Петро
Порошенко. – У Москві не збираються
приховувати, що хочуть перемогти в
розв’язаній нею війні, і при цьому не
будуть себе обмежувати ані методами,
ані засобами. І черговим підтвердженням цього є хімічна атака у Солсбері,
яка стала для багатьох холодним душем.
Вперше за багато десятиліть Росія
цинічно і показово застосувала хімічну
зброю в країні Західної Європи. Так само
цинічно і показово вона бреше про це з
найвищих трибун міжнародних організацій. Так само як брехали, ховаючись за
гаслом «их там нет», під час російської
військової агресії на сході моєї держави.
Говорячи про врегулювання ситуації
на обпаленому війною Донбасі, Президент зазначив, що хоча Росія і виступає стороною Мінських домовленостей,
вона постійно чинить опір цьому процесу. І пояснення цьому доволі просте:
коли Україна веде переговори з цього
питання, то має на увазі встановлення
миру. Натомість російська сторона не
хоче миру і ніколи не вірила в нього.
– Дуже важливо для всіх зрозуміти,
що шлях до імплементації Мінських
домовленостей зараз пролягає через
розгортання повноцінної миротворчої операції ООН на окупованому
Донбасі. Ця миротворча місія має охо-
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міжнародний форум

У єдності –
пити всю окуповану територію, включаючи тимчасово неконтрольовану
ділянку українсько-російського кордону, – акцентував Глава Держави. – Я
не маю жодного сумніву, що щойно
ми встановимо контроль над кордоном, мир негайно повернеться на цю
землю за лічені тижні. І саме цього
боїться Росія!

останні роки її історії свідчать про небажання саме такого розвитку подій.
– Я хочу закликати: настав час відкрити очі і не відвертатися від проблем.
Настав час якісних дій, які дозволять
зупинити навалу, встановити мир на
континенті. Я вірю в перемогу демократичного світу і поразку тоталітаризму, –
резюмував Прем’єр.

«Я не маю жодного сумніву, що щойно ми
встановимо контроль над кордоном, мир
негайно повернеться на Донбас за лічені
тижні. І саме цього боїться Росія!»
Президент України Петро Порошенко
– Питання адекватності сприйняття
ситуації і відповідності дій демократичного світу стає найбільш важливим, –
підкреслив Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман, коментуючи
нинішні дії Кремля. – Україна чи не
вперше стала державою, проти якої
застосована нова зброя – військова,
економічна, енергетична агресія, втручання у внутрішні справи. Ми маємо це
зупинити. Ми повинні якісно прогнозувати майбутнє. Нам слід змусити ворога
повернутися в межі своєї країни і стати
частиною цивілізованого світу.
Водночас Глава Уряду зазначив, що
ніхто сьогодні не забирає у країни-агресора
можливостей цивілізованого розвитку, але

Голова Верховної Ради України
Андрій Парубій у своїй промові підкреслив важливість підтримки України з
боку союзників зі США та Європейського
Союзу. У цьому контексті він наголосив,
що найбільш ефективною структурою у
протистоянні російській агресії був і залишається Північноатлантичний Альянс.
– Переконаний, що НАТО є тією глобальною силою, яка може і повинна дати
відповідь на виклики, які стоять перед
світом, – сказав спікер Парламенту і
нагадав, що за його ініціативи Верховна
Рада України на законодавчому рівні
закріпила позицію, що членство України
в НАТО є зовнішньополітичним пріоритетом нашої держави.
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Вона підкреслила, що гібридні
загрози сьогодні виникають по всьому
світу, включаючи країни ЄС. І саме тому
важлива взаємодія в кризовому менеджменті, енергетичній безпеці, протидії
інформаційним провокаціям. Також
заступник генсека НАТО додала, що в
Альянсі очікують від України включення
всіх базових демократичних принципів
в остаточну редакцію законопроекту
про національну безпеку.

сила
Також Андрій Парубій зупинився на
глобальних безпекових викликах, які
стосуються не лише військової сфери,
а й економічної, енергетичної, інформаційної, гуманітарної галузі, кібербезпеки, бо «саме вони є форпостами
суверенної державності, по яких б’є
окупант».
– Російський агресор використовує енергоносії як елемент шантажу, чи точніше, як гібридну зброю
проти країн Європи, а в першу чергу
– України, – зауважив Голова Верховної Ради. – На думку експертів, наявність в нашій державі газотранспортної мережі була одним зі стримуючих
факторів проти повномасштабного
вторгнення російських військ в Україну влітку 2014 року. Тому дуже важливо, щоб і Німеччина, і всі країни
ЄС згадали про ті принципи, на яких
будувався Європейський Союз, і розуміли, що дозвіл на будівництво «Північного потоку – 2» – це потужний
удар по своїх союзниках, по Україні,
де щоденно гинуть хлопці, захищаючи
весь цивілізований світ.
Багаторічний досвід України в протидії гібридним загрозам з боку Росії є
дуже цінним для НАТО. Про це заявила
заступник Генерального секретаря
Північноатлантичного Альянсу Роуз
Геттемюллер.
– Ми були раді, що торік було сформовано спільну платформу України і
НАТО щодо протидії гібридним загрозам. Це важливий елемент того, як НАТО
могло б у вас повчитися, – зазначила
пані Геттемюллер.

Депутат Сейму, прем’єр-міністр
Литовської Республіки (1999-2000;
2008-2012) Андріус Кубіліус виступив
зі своїм баченням економічної підтримки України. Зокрема, він підкреслив, що Литва отримала європейську
солідарність у 90-х роках, коли їй дали
перспективу членства в ЄС. Зараз цей
варіант для України недоступний, однак
потрібен інший стимул, і тому було
започатковано ініціативу «План Маршала для України». Він передбачає п’ять
мільярдів євро як пакет щорічних інвестицій в Україну.
– За рік після того, як була започаткована ця ініціатива, ми бачимо
значний прогрес. Можна сказати, що
«план Маршала» вже проходить попередній етап впровадження, – заявив
він, додавши, що в червні у Копенгагені пройде конференція з цього приводу.
– Успіх України важливий для більш
широкої стратегії, яка необхідна світу
щодо дій проти путінської політики. І
єдина ефективна стратегія, окрім військових можливостей, то це стратегія
поясу успішних країн навколо Росії, щоб
це впливало на думку простих росіян, –
додав литовський політик.
Найважливіший фактор у протидії
російській агресії та її гібридним діям –
це західні цінності та єдність. Саме
таку думку висловив Надзвичайний
та Повноважний Посол Республіки
Польща в Україні Ян Пєкло. Водночас дипломат наголосив, що це зробити
нелегко, адже Росія намагається дестабілізувати Європу, континент і весь світ.
Зокрема, він вказав на нинішню конфронтацію в Сирії, висловивши побоювання щодо можливої ескалації і на
Донбасі.
– Ми усіляко намагаємося допомогти
Україні, особливо у безпековій сфері.
І не забувайте, що Польща є дійсним
та справжнім союзником України. Без
демократичної України не буде безпеки
в усій Європі, – підкреслив Посол.
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Заступник
міністра
оборони
США з питань міжнародної безпеки
Роберт Карем заявив, що ревізіоністська політика Росії ставить під загрозу
і США, і Європу, і міжнародне право
в цілому. За його словами, в останні
роки ця загроза кристалізувалася через
втручання Кремля у різні сфери життя.
Зокрема, урядовець вказав на кібератаку Petya – це була загроза безпеці критичної інфраструктури по всьому світу.
– Росія намагається переписати світовий порядок і постійно порушує міжнародне право і договори, а також використовує своє право вето в Раді Безпеки
ООН. Москва втрутилася в ситуацію в
Сирії, що дає Путіну підривати міжнародну коаліцію, спрямовану на боротьбу
з ІДІЛ та не дозволяє розв’язати сирійський конфлікт. Крім того, Росія сама
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ських військ з території Молдови, а
також трансформації нинішньої операції
у Придністров’ї у міжнародну цивільну
місію з міжнародним мандатом, будучи
впевненим, що це створить належне
підгрунтя для розв’язання Придністровського конфлікту через переговори.
Прем’єр-міністр Молдови підкреслив, що нинішнє безпекове середовище в регіоні Східної Європи знаходиться не лише під впливом військових
загроз, але й нових – гібридних конфліктів і кібератак. Окрім того, глава
молдовського уряду запевнив, що його
держава підтримуватиме усі зусилля
України з подолання кризи на Донбасі
та політико-дипломатичного врегулювання проблеми Криму.
Країни світу повинні комплексно
оцінювати ситуацію та розглядати без-

«Україна стала ціллю для багатьох загроз
з боку Росії і використовується як певна
лабораторія для випробування нових видів
зброї та кіберзасобів»
Заступник міністра оборони США
з питань міжнародної безпеки Роберт Карем

використовує хімічну зброю, про що
свідчив інцидент в Солсбері, – зазначив
Роберт Карем.
При цьому провокативна риторика
Кремля підтримується значними капітальними вкладеннями у зміцнення російської військової машини. Зокрема, під час
навчань «Захід-2017» РФ продемонструвала, що може розгортати свої кіберсистеми разом із військовими засобами.
– Україна стала ціллю для багатьох
із цих загроз з боку Росії і використовується як певна лабораторія для випробування нових видів зброї та кіберзасобів, –
підкреслив заступник міністра оборони
США.
– Незаконна військова присутність
в країнах не призводить до мирного
врегулювання конфлікту. Навпаки, це
заохочує деструктивні сили продовжувати свої плани з відриву шматків території суверенної держави, – підкреслив
Прем’єр-міністр Республіки Молдова
Павел Філіп. – Саме тому ми постійно
вимагаємо і просимо виведення росій-

пеку у ширшому контексті, ніж просто
безпеку своїх національних кордонів.
Про це заявив Спеціальний представник Президента та Уряду Турецької
Республіки, Міністр внутрішніх справ
Сойлу Сулейман.
Глава МВС Туреччини підкреслив, що
ніхто не очікував, що в нинішню епоху
у світі будуть відбуватися такі події. За
його словами, усі сподівалися на великий рівень співпраці у сфері боротьби з
тероризмом, однак цього не сталося.
– На сьогоднішній день ми спостерігаємо, як відбуваються так звані «війни
чужими руками». Коли за рахунок різноманітних джерел тривають бойові
дії на території інших країн, а стрілки
відповідальності переводяться, і важко
визначити істинне походження агресії, –
заявив Сойлу Сулейман.
Поруч з цим, спецпредставник президента Туреччини наголосив, що «не
можна навіть піддавати сумніву територіальну цілісність України!».

Андрій ГЕРАСИМКІВ
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патріоти

Кордон поєднав їхні долі
ПОДРУЖЖЯ ЮРІЯ ТА
КАТЕРИНИ ЦИЦИКІВ ДОБРЕ
ЗНАЮТЬ І ШАНУЮТЬ У
КОЛЕКТИВІ МУКАЧІВСЬКОГО
ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ.
МАЙОР ЮРІЙ ЦИЦИК –
ДОСВІДЧЕНИЙ БОЙОВИЙ
ОФІЦЕР, ЯКИЙ МУЖНЬО
БОРОНИВ СХІДНІ КОРДОНИ
НАШОЇ ДЕРЖАВИ У
НАЙКРИЗОВІШИЙ ПЕРІОД АТО.
А ЙОГО ДРУЖИНА СЕРЖАНТ
КАТЕРИНА ЦИЦИК –
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ФАХІВЕЦЬ
ВІДДІЛУ УПРАВЛІННЯ
СЛУЖБОЮ.

У

дитинстві Юрій Цицик,
на відміну від більшості
хлопчаків, не мріяв стати
військовим. Однак все змінилося того дня, коли Юрію випала
нагода бути присутнім у Національній
академії Держприкордонслужби, де
його старший брат Назар складав Військову присягу. Тоді, із захопленням
спостерігаючи за строєм молодих курсантів, серед яких був і його брат, юнак
вирішив, що зробить усе можливе для
того, аби велика прикордонна родина
прийняла і його до своїх лав.
2004 року Юрій одягнув уже омріяний зелений кашкет. Після чотирьох
років навчання, з великим бажанням
досягти у майбутньому помітних
успіхів, лейтенант розпочав свою
службу.

Улітку 2010 року на Кримському
узбережжі у селищі Привітне молодий офіцер познайомився з красивою дівчиною. Звали її Катя. Надзвичайно вродлива та доброзичлива
у стосунках з людьми, вона одразу
запала йому у серце. Дівчина поряд з
Юрієм почувала себе значно дорослішою своїх юних літ і ніби захищеною
від буденних турбот. Згодом Катя
відчула: їхні зустрічі для обох стають
усе більш бажаними. «Ось я і закохалася» – подумки зізналася вона сама
собі. Тож коли Юрій, намагаючись
приховати своє хвилювання, вручив
їй букет рожевих троянд та запропонував руку і серце, вона одразу погодилася.
Ставши дружиною офіцера, Катерина доволі швидко звикла до переїздів чоловіка по службі та змирилася з усіма побутовими незручностями на лінійних підрозділах
охорони держрубежу. Бентежили
лише постійні очікування вдома
свого коханого.
Черговим новим призначенням
Юрія стала мобільна застава «Масандра». Тож подружжя Цициків переїхало до Ялти. Тут молода пара пережила чи не найщасливіший період
свого життя – очікування народження первістка. У червні 2013 року
Юрій і Катря стали батьками улюбленої донечки Євгенії. Їхньому щастю
не було меж.
Проте невдовзі молодій мамі з
немовлям на руках довелося поспіхом залишати Крим. Через віроломне
вторгнення російських «зелених
чоловічків» подальше перебування
прикордонників на українському
півострові ставало небезпечним.

Юрія перевели до Херсонського
загону, а згодом – Мукачівського.
Дружина, оберігаючи сім’ю, як у тій
приказці, що де голка, там має бути і
нитка, слідувала за своїм коханим. Не
здогадуючись, які ще важкі випробування чекають на неї.
У липні 2014-го року Катя проводжала чоловіка на війну. У складі
мобільної прикордонної застави
«Мукачево» Юрій Цицик вирушив на
східні кордони країни, щоб захистити
їх від ворога.
Дзвінки від коханого ставали
дедалі рідшими та коротшими. Аби не
турбувати дружину, яка залишилася
сама з маленькою донечкою, Юрій
не розповідав їй ані про щоденні
обстріли зі сторони «братського
народу», ані про те, як у серпні 2014
поблизу селища Дякове Луганської
області довелося виходити з оточення. Найважливішим для офіцераприкордонника тоді було не допустити втрат серед підлеглих. І хоча у
запеклому бою не вдалося уникнути
поранень, усі військовослужбовці
підрозділу вийшли з нього живими.
Служба в зоні АТО стала для Юрія
неочікуваною, морально важким і
водночас безцінним досвідом. Тут
навчився об’єктивно сприймати
самого себе як офіцера і розбиратися в людській суті побратимів, коли
ворожий обстріл будь-якої хвилини
міг поставити крапку над усіма твоїми мріями і бажаннями.
– Там, в зоні АТО, незалежно від
звань і посад, як через лакмусовий
папірець проявлялася справжня, а не
парадна сутність кожного, – каже Юрій
Ігорович. – На жаль, не всі були готові
до цього.

Саме тоді, як ніколи, у молодої мами з’явилося нестримне
бажання, щоб усі сини, батьки
та чоловіки повернулися із зони
АТО живими та неушкодженими.
І вперше жінці захотілося хоча б
чимось допомогти їм.
– Отже треба самій стати військовою, – вирішила вона. Від підписання
контракту
стримувала
лише ще зовсім маленька донька.
Щоправда, турботи про неї допомагали Катерині відволікатися від сумних роздумів і хвилювань. Їй здавалося, що чоловіка уже не було вдома
цілу вічність. І ось він – на порозі
їхньої оселі, змарнілий і виснажений, з іграшкою у руках для донечки.
Почувши голос татка, маленька Женя
вибігла назустріч, але не впізнала
батька таким, яким він повернувся з
війни. Дівчинка втекла. Її мама плакала від щастя.
Минав час. Доньці Юрія та Каті
виповнилося три рочки. Дружина
ніяк не наважувалася розповісти
чоловікові про своє бажання стати
військовою, а коли все ж таки зізналася, майор Юрій Цицик підтримав
кохану. Він розумів, що у важкі часи
захист рідної землі є почесною справою справжніх патріотів, незалежно
від їхньої статі.
Нині сержант Катерина Цицик
поєднує службу оператора відділу
управління службою штабу загону з
домашніми сімейними клопотами.
А як прикордонниця вже не уявляє
свого життя без дружнього колективу,
де вірність військовому обов’язку для
кожного була і є справою честі.

Леся ФЕДОРОВА

ПРАВДА
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дослідження

ДОКАЗИ
російської агресії

М

іжнародна
волонтерська
спільнота
InformNapalm представляє інтерактивну
базу даних російської агресії
проти України, Грузії та Сирії.
База Russian Aggression — це
результат
роботи
волонтерів за чотири роки. Це понад
1700 систематизованих OSINTрозслідувань InformNapalm, що
розділені на дві групи:
– російське озброєння,
виявлене на Донбасі;
– підрозділи російської
армії, що брали участь в агресії проти України, Грузії, Сирії.
База
містить
факти
масштабного
вторгнення.
Понад 1300 російських військовослужбовців з 89 формувань ЗС РФ та інших силових структур Росії, а також 44
типи російського озброєння

і техніки, що не могла стати
трофеєм і таємно постачалася на Донбас. Зображення
шевронів військових частин і
фото зразків техніки — електронні посилання, які ведуть
до повних текстів розслідувань.
База Russian Aggression
буде корисною журналістам
і експертам, які досліджують
участь Росії у збройних конфліктах та гібридних війнах.
Сьогодні база доступна українською, англійською, болгарською, російською мовами.
Кожна нова брехня російської пропаганди має бути
випалена за допомогою доказів та фактів. Давайте разом
писати історію боротьби з
агресором і спільно викривати
його на світовій арені під час
дипломатичних зустрічей, на

Довідка «ПУ»
Ініціатива волонтерів InformNapalm з’явилася
у відповідь на російську агресію в Україні у березні
2014 року. Її започаткували журналіст Роман
Бурко (Україна) та військовий експерт Іраклій
Комахідзе (Грузія). Спільнота об’єднує зусилля
більш ніж 30 волонтерів з понад десяти країн.
Дослідження на сайті переведені на 20 мов.
«Ми публікуємо лише перевірену інформацію.
Усі наші розслідування опубліковані під автор-

сайтах та інтернет-форумах.
Тільки так ми зможемо посилити політичний та інформаційний тиск на Російську
Федерацію.
Примушування
агресора до миру має бути
безкомпромісним.

informnapalm.org

ською ліцензією Creative Commons. Їх можна
копіювати та розповсюджувати. Ми в основному покладаємося на відкриті джерела та
широко використовуємо різні методи OSINTрозслідувань.Також отримуємо деяку інформацію від інсайдерів (HUMINT) та хактивістів.
InformNapalm не бере участі або не заохочує
комп’ютерну хакерську діяльність. Будь-яка
інформація, отримана від хаквістів, проходить
ретельну перевірку на основі альтернативних
джерел».
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погони

«ДОЗОР»
розширює горизонти!
Віднедавна, задля забезпечення оперативності реагування на зміни в обстановці, у різних регіонах України стартувало розгортання відділів спеціальних
дій «ДОЗОР» з дислокацією у Харкові,
Житомирі, Львові, Херсоні та Одесі. Тож
вже у травні цього року розпочнеться
курс відбору до регіональних підрозділів 10-го окремого загону оперативного реагування Держприкордонслужби
України.
Якщо вам не більше 35 років, ви у
чудовій фізичній формі і готові служити
Батьківщині в колективі міцних тілом і
духом бійців, вам до нас!

від 6 квітня 2018 року № 299-ОС
майор
по Головному центру оперативнотехнічних заходів ДПСУ
капітану МОЗГОВОМУ Миколі
Івановичу
від 10 квітня 2018 року № 310-ОС
підполковник
по Головному центру оперативнотехнічних заходів ДПСУ

майору ПОБЕРЕЖНОМУ Костянтину Степановичу
від 13 квітня 2018 року № 323-ОС
полковник
по Південному регіональному
управлінню ДПСУ
підполковнику ЛАЗУРЕНКУ Сергію Анатолійовичу
Управління
кадрового менеджменту АДПСУ

довкілля

Мальовничий парк «Гути»

За більш детальною інформацією
звертайтеся за номерами телефонів:
Київ
Житомир
Львів
Херсон
Одеса
Харків

067 930 72 09
098 595 72 23
067 115 44 07
097 839 95 72
095 185 55 92
098 360 32 13

ПРИКОРДОННИКИ ТА ЛІСІВНИКИ УЖГОРОДЩИНИ
ОЗЕЛЕНИЛИ ТЕРИТОРІЮ
ВІЙСЬКОВОГО МІСТЕЧКА
ВІДДІЛУ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ «ГУТА».

П

(044) 527-67-17, 527-67-41, (099) 709-15-91, м. Київ, вул. Світла, 6
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:

61023

онад 70 саджанців молодих
туй, форзицій, сосен і каштанів, подарованих вартовим рубежу «Ужгородським
лісгоспом», висаджено на території
військового містечка відділу «Гута».
Співробітники лісгоспу не лише охоче
відгукнулися на пропозицію прикордонників щодо озеленення їхнього
підрозділу, але й радо долучилися до
процесу посадки дерев. Ціла команда
лісівників на чолі з директором лісгоспу Василем Києм та лісничим
Кам’яницького лісництва Олександром
Турянчичем працювала над дизайном
ландшафту, кваліфіковано допомогла
у висадці та надала рекомендації щодо
догляду за зеленими насадженнями.
У свою чергу, «зелені кашкети»
провели для лісівників екскурсію підрозділом, продемонстрували зразки
озброєння та техніки, а також розпо-
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Чергова по номеру
З питань розміщення реклами звертатися у Головний центр
ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â
Наталія УСТЬЯНЦЕВА
стратегічних комунікацій ДПСУ за тел.: (044) 239-84-75

віли про охорону державного рубежу
на ділянці відповідальності.
Години командної роботи стали
приємним продовженням плідної
співпраці прикордонників і лісівників, додавши позитиву та яскравості у
службові будні охоронців кордону. 

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних
назв та інших відомостей несуть автори публікацій, а
рекламної інформації – рекламодавець. Редакція не
листується з читачами. Редакція може не поділяти точку
зору автора. Рукописи не повертаються і не рецензуються.
Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.
При використанні наших публікацій посилання на газету
обов’язкове.

Олена ТРАЧУК

527 66

redactor@dpsu.gov.ua

