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Прикордонник

«Нам приємно бачити
результати ваших зусиль»

Вектори кадрового
менеджменту

Сьогодні у деяких регіонах земної кулі мирне
населення змушене покидати рідні оселі, щоб уберегти
власне життя та життя своїх близьких. Наскільки
дана ситуація є критичною? Яка географія
руху вимушених мігрантів? Відповіді на ці
та інші запитання шукаємо разом із Главою
Представницта Міжнародної організації з
стор.
міграції в Україні Манфредом Профазі.

Торік до лав охоронців рубежу було призвано близько
4000 строковиків. Як нині служиться цим захисникам?
Чи виправдана сьогоднішня відмова
відомства від призову? Як здійснюється
набір на контрактну службу? З цими
та іншими запитаннями ми звернулися
до управління кадрового менеджменту
стор.
Адміністрації Держприкордонслужби.
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Правосуддя без кордонів
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,38 ìëí îñ³á
òà 335 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 700 îñ³á,
çîêðåìà, 5 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 16 îäèíèöü çáðî¿,
14 áîºïðèïàñ³â
òà 9,1 êã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 1,66 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Три експреси
у Європу

Щойно країни Євросоюзу
офіційно запровадять безвізовий
режим з Україною, «Укрзалізниця» запустить іще три міжнародні потяги – до Румунії,
Угорщини та Словаччини. Про це
повідомив керівник «Укрзалізниці» Войцех Балчун. Усі ці поїзди
будуть швидкісними та комфортними. Нині працює єдиний міжнародний експрес «Інтерсіті+», який
курсує від Києва до польського
Перемишля. Щомісяця цей потяг
перевозить тисячі пасажирів –
як українців, так й іноземних
туристів.
В «Укрзалізниці» також повідомили, що наприкінці травня або
на початку червня за маршрутом
«Ковель–Ягодин–Холм » запустять двовагонний поїзд, розрахований на 182 пасажири. Квитки
на нього коштуватимуть 130-150
гривень.
Олена ТАЩИЛІНА

«Укроборонпром»
нарощує оберти

Заступник голови «Укроборонпрому» Денис Гурак повідомив, що за підсумками 2017 року
державний концерн збільшить
експорт озброєнь і послуг спеціального та подвійного призначення
на 15–20%. До прикладу, 2016 року
«Укроборонпром» збільшив обсяги
експорту озброєнь і спецпослуг на
25% – до 759 млн доларів, а обсяг
збройових експортних контрактів,
укладених підприємствами держконцерну 2016 року приблизно в 1,5
млрд доларів.
«Це означає, що валютна
виручка цього і наступного року
буде рости приблизно такими ж
темпами, – зазначив Денис Гурак. –
Тому 15–20% – це реалістичне
зростання, враховуючи нові замовлення, які надходять».
Світлана ДЕЙЧУК

Альянс підтримує
Україну

Віце-прем’єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна КлимпушЦинцадзе під час відвідування
штаб-квартири НАТО у Брюсселі
провела робочу зустріч з Генеральним секретарем Альянсу
Єнсом Столтенбергом, а також
взяла участь у засіданні Комісії
Україна–НАТО. Під час заходу
йшлося про основні пріоритети Річної національної програми співробітництва на 2107
рік. У свою чергу, Генеральний
секретар НАТО Єнс Столтенберг
підтвердив, що Україна й надалі
залишається на порядку денному
Альянсу. За його словами, трагічний інцидент, який трапився на
сході України із членами
СММ ОБСЄ, продемонстрував
погіршення безпекової ситуації
на Донбасі. У цьому контексті
союзники вкотре закликали Росію
виконати свої зобов’язання у
рамках Мінських домовленостей.
Вони також підтвердили свою
незмінну підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України
в межах її міжнародно визнаних кордонів. Свідченням цього
є рішення здійснити протягом
поточного року візит Північноатлантичної Ради до України.
Сергій ПОЛІЩУК

Д Е Р Ж А В А
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Україна – Білорусь

Кордон миру, дружби та партнерства
У 31-шу річницю аварії на
Чорнобильській АЕС Президенти
України й Білорусі Петро
Порошенко та Олександр
Лукашенко вшанували пам’ять
Героїв Чорнобиля. Згодом на
спільному брифінгу очільники
обох держав наголосили на
споконвічній дружбі українського
та білоруського народів.

Андрій ГЕРАСИМКІВ
Розпочинаючи пам’ятні заходи, Петро
Порошенко зазначив, що трагедія на Чорнобильській АЕС стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. При цьому
Глава Держави зазначив, що українці завжди
пам’ятатимуть про ці незагоєні рани, з якими
ми живемо. І які будуть ще упродовж тривалого часу нагадувати про себе страшними
діагнозами, довідками про інвалідність, і, на
жаль, свідоцтвами про смерть.
Разом із українцями чи не найбільше від
чорнобильського лиха постраждали наші брати
– білоруси. «Як і ми, сябри-білоруси пройшли
не одне коло пекла. Найважчі випробування
випало пережити людям казково прекрасного Полісся, що споконвіку було батьківщиною українського та білоруського народів», –
зазначив Петро Олексійович.
У свою чергу, Президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що 26 квітня є
скорботною датою не лише для українців і
білорусів, але й для усього світу. Він нагадав:

Україна й Білорусь співпрацюють у низці
проектів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Однак, на його думку,
потенціал співпраці двох країн використовується не в повному обсязі. Зокрема, Президент Білорусі зазначив, що Україна планує
створити радіаційно-екологічний біосферний заповідник в Чорнобильській зоні відчуження, і Білорусь готова поділитися своїм
досвідом у цьому питанні, адже там уже давно
існує Поліський державний радіаційноекологічний заповідник.
Говорячи про двосторонні взаємини
Петро Порошенко підкреслив, що українськобілоруський кордон був, є і завжди буде кордоном дружби, добросусідства, надійного партнерства та миру. І ніхто ніколи не посварить
Україну і Білорусь.
– Я отримав тверде підтвердження і запевнення від Президента Білорусі: ніхто й ніколи
не зможе втягнути Білорусь у війну проти
України. Цього не допустять миролюбний

народ Білорусі та її досвідчений і високодостойний Президент Лукашенко Олександр
Григорович, – підкреслив український Президент.
Президент Республіки Білорусь Олександр
Лукашенко зауважив, що українці знають про
позицію білоруського народу.
– Мир, мир і лише мир. Українці ніколи
не були для білорусів чужими людьми, –
наголосив він. – Ми рідні люди. Ми можемо
прийти до вас чи приїхати лише на тракторі –
допомогти вам обробляти землю, якщо
потрібно. Що ми і робимо – ви допомагаєте нам, наші селяни допомагають вам. Ми
будемо працювати лише в ім’я миру. У нас
немає іншої мети!
– Ми будемо слідувати курсу дружби, взаємної співпраці. Ми завжди будемо жити як
добрі сусіди. А сусідів не обирають, вони від
Господа. Тому будьте впевнені, що білоруси
були і будуть завжди надійними друзями, –
запевнив Олександр Лукашенко.
n

науковий форум

Експерта не проведеш
У Національній академії
внутрішніх справ України
відбулася ХІ Міжвідомча
науково-практична
конференція «Сучасний стан
криміналістичного забезпечення
досудового розслідування».
Олександр ТИХОНОВ
У заході взяли участь професорськовикладацький склад Національної академії
внутрішніх справ, експерти-криміналісти
науково-дослідних установ МВС і Держприкордонслужби України, Міністерства
юстиції та співробітники слідчих підрозділів територіальних органів Національної
поліції.
Учасники форуму обговорили актуальні
наукові та практичні проблеми у сфері
експертно-криміналістичного забезпечення

службової діяльності правоохоронних органів України. Зокрема, питання реформування
вітчизняної правоохоронної системи, проблематику нормативно-правового забезпечення
у сфері судово-експертної діяльності, впровадження європейських стандартів у систему
підготовки судових експертів тощо. Крім того,
учасники заходу мали змогу ознайомитися з
можливостями сучасних технічних засобів для
проведення експертиз.
Зокрема,
представники
Головного
експертно-криміналістичного центру Держ
прикордонслужби презентували інформацію
щодо останніх тенденцій у сфері підроблення
паспортних та інших документів, виявлених
у зловмисників під час перетину державного
рубежу. Так, торік, фахівці центру провели
343 судові експертизи та експертні дослідження документів за постановами слідчих
органів досудового розслідування (Національної поліції, Служби безпеки та Генпрокуратури) та 28 експертних досліджень документів на запити начальників прикордонних
загонів та ОКПП «Київ». За результатами

роботи було встановлено підробку 43 паспортних документів 18 країн світу, понад 800
службових відміток прикордонного відомства, 42 інших відбитків печаток і штампів,
у тому числі штампи територіальних органів
Державної міграційної служби та консульських установ України за кордоном. Крім
того, у понад 200 випадках не підтверджено
підробку.
За підсумками конференції учасники
дійшли висновку, що в сучасних умовах протидії існуючим та потенційним загрозам
національній безпеці України вкрай необхідне
створення та впровадження міжвідомчої системи обміну інформацією у сфері експертнокриміналістичної діяльності.
n
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гарячі будні

Безпечне Євробачення

Наука браконьєрам

Прикордонний наряд відділу «Рені» Ізмаїльського загону
спільно з представниками рибоохорони виявив на одному з причалів
рибопромислового підприємства двох осіб, які під виглядом
науковців займалися рибальством
у заборонений період. За результатами перевірки встановлено, що
вилов водних ресурсів громадяни
проводили за межами районів,
визначених науковою програмою,
а висота сіток перевищувала дозволену на два метри. Сума збитку
державі склала майже 155 тисяч
гривень. Понад 200 кілограмів
риби різних порід, два човни та
чотири сітки завдовжки майже 300
метрів вилучено.
Ігор ПЕРЕГНЯК

У Навчальному центрі
Національної гвардії
України в Нових Петрівцях
на Київщині завершилися
тактико-спеціальні навчання
з питань безпеки під час
міжнародного пісенного
конкурсу «Євробачення-2017».
У фінальній фазі тренінгу було
задіяно 600 правоохоронців та
50 одиниць техніки Національної
поліції, Національної гвардії,
Держприкордонслужби
та Державної служби з
надзвичайних ситуацій.
Людмила ТКАЧЕНКО
Навчання пройшли під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ
України Сергія Ярового. Правоохоронці відпрацьовували тактику припинення групових
порушень громадського порядку, дії пожежнорятувальних підрозділів, роботу контрольних
служб аеропорту «Бориспіль» під час прибуття офіційних делегацій, розблокування
автотраси та визволення заручників, захоплених потенційними терористами.
– Співробітники усіх підрозділів чітко
розуміють свої завдання. Вони вже зараз
демонструють високу відповідальність і компетентність. Тому всі емоції, вподобання –
вбік, залишаємо тільки закон, професіоналізм
і готовність надати допомогу нашим громадянам та іноземним гостям, якщо це буде необхідно, – підкреслив Сергій Яровий.

Прикордонник
України

Митниця
добро не дала
Також перший заступник міністра внутрішніх справ повідомив, що правоохоронці
вже провели низку тренувань на головних
об’єктах «Євробачення»: в аеропорту «Бориспіль» та Міжнародному виставковому центрі,
який стане головною ареною пісенного конкурсу.
У свою чергу, перший заступник Голови
Держприкордонслужби України генераллейтенант Василь Серватюк зазначив, що
відомство готове діяти відповідно до єдиного
задуму та вирішувати інші завдання на лінії
державного кордону. Вартові рубежу у своїй
роботі традиційно забезпечуватимуть максимально швидкий, комфортний та безпере-

шкодний перетин кордону для добропорядних
подорожуючих у поєднанні з високими стандартами безпеки. Тому пріоритетом у роботі
Служби стане недопущення проникнення
на територію України провокаторів, осіб, які
можуть бути пов’язані зі злочинністю чи військовою агресією, зброї, а також вибухівки та
інших засобів терору.
Нагадаємо, що до забезпечення правопорядку під час Євробачення буде залучено
16 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії,
Держприкордонслужби та ДСНС. Особовий
склад правоохоронних підрозділів вже зараз
переведено на посилений режим несення
служби до 14 травня включно.
n

спорт

Килим визначив сильніших

Оперативники Південного
регіонального управління спільно
з мобільною групою Міжвідомчого
цільового центру із запобігання та
виявлення порушень законодавства з питань державної митної
справи провели огляд контейнера,
що прибув до Одеського морського
торгівельного порту на теплоході під
прапором Туреччини. Згідно з документами на вантаж там мали бути
побутові товари китайського виробництва. Проте насправді ємність
була набита різноманітною електронікою. Правоохоронці склали
протокол про порушення митних
правил. Вартість вилученої контра
банди склала 705 тисяч гривень.
Олександр ЯКОВЕНКО

«Ювелір» із ОРДЛО

У контрольному пункті в’їздувиїзду «Майорське» прикордонники Краматорського загону
виявили в багажнику автомобіля
«ВАЗ», на якому чоловік прямував з непідконтрольної території,
більше десятка пакунків з ломом
дорогоцінних металів загальною
вагою 10 кілограмів. Сума оцінки
металу складає близько 10 тисяч
доларів США. «Ювеліра» та дорогоцінності передано співробітникам Державної фіскальної служби.
Ігор ЗАРУДНЄВ

Дипломатичне куриво
У Луцьку пройшов дводенний
чемпіонат Державної
прикордонної служби України
з боротьби самбо, присвячений
пам’яті молодшого сержанта
Сергія Гулюка, який загинув на
Сході України.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ
На захід прибуло багато гостей, серед яких –
дружина Сергія Гулюка та троє його дітей.
Серед 127 спортсменів-прикордонників, які
взяли участь у чемпіонаті, 27 – обороняли від
російсько-терористичних військ східні українські кордони.
Загалом у змаганнях взяли участь 30
команд, які представляли всі регіональні
управління та прикордонні загони, а також
навчальні заклади Держприкордонслужби.
ОКПП «Київ» і Головний центр зв’язку автоматизації та захисту інформації. Серед учас-

ників – чотири призери чемпіонатів Європи
та світу, один – заслужений майстер спорту й
чотири майстри спорту міжнародного класу.
Спортивний вишкіл продемонстрували й ті
прикордонники, які застосовують самбо у
повсякденній службі.
– Військовослужбовці під час виконання
службових завдань мусять вміти захистити
себе та швидко затримати правопорушника.
Самбо з його динамічними прийомами та
адаптованими до життя вміннями вижити
допомагає хлопцям при виконанні поставлених завдань. Держава повинна повернутися
до популяризації фізичної культури та збереження здоров’я нації. Адже спорт не лише
згуртовує, він робить націю сильнішою, –
наголосив начальник Луцького прикордонного загону полковник Микола Скарвінко.
Голова спорткомітету Держприкордонслужби Микола Подоляк зазначив, що чемпіонат не випадково приймала саме Волинь.
Волинський ліцей з посиленою військовоспортивною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні, з яким у прикордонників Луцького

загону налагоджена тісна співпраця, надав
належно облаштовану базу, першокласний
зал для тренувань, підготовки та проведення
поєдинків. Тож борці-прикордонники мали
можливість виходити на килим не лише в
чудовій психологічній атмосфері за підтримки
традиційно патріотичних волинян, але й при
гарних побутових умовах.
У серії динамічних напружених поєдинків перемогу здобула команда Харківського
прикордонного загону. Під час спілкування з
учасниками змагань кадети мали можливість
познайомитися з яскравими прикладами майстерності та відданості військовому обов’язку,
які безсумнівно стануть ще одним гідним
орієнтиром для юних, міцних характером
патріотів.
n

У пункті пропуску «Лужанка»
під час прикордонно-митного
оформлення мікроавтобуса з
дипломатичними номерами водій
помітно занервував. Після пропозиції надати машину для огляду
чоловік відмовився виходити та
відкривати авто. Одночасно на
іномарку спрацював службовий
собака. Автомобіль було заблоковано. До пункту пропуску викликали представників поліції та СБУ.
В результаті перевірки з’ясувалося,
що під виглядом дипломатичної
пошти в автомобілі «Мерседес»
громадянин Монголії намагався
перемістити 28,5 тисячі пачок сигарет. Згодом монгол повідомив, що
працює в дипломатичному представництві в Австрії. Мікроавтобус
разом із тютюновою контрабандою
загальною вартістю майже один
мільйон гривень передано митниці.
Леся ФЕДОРОВА
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гість номера
Людина мігрує з
першого дня свого
існування на Землі. У
пошуках сприятливого
клімату, їжі, ресурсів
тощо. І це цілком
природно. Однак нині ми
стали свідками іншого
роду міграційних процесів.
Мирне населення змушене
покидати свої оселі
тільки для того, щоб
уберегти найцінніше –
власне життя та життя
своїх близьких. Наскільки
сьогодні дана ситуація
є критичною? Яка
географія руху вимушених
мігрантів? Відповіді на
ці та інші запитання
шукаємо разом із
Главою Представницта
Міжнародної організації
з міграції в Україні
Манфредом Профазі.

Манфред Профазі:

«Нам приємно бачити
результати ваших зусиль»
такти, в тому числі й родинні, у
Варшаві, Лісабоні чи Мілані, щоб
згодом мігрувати через економічні
труднощі в рідній державі. Багато
українських громадян, власне, так
і зробили. Однак це не має нічого
спільного з масовою міграцією
українців ні з числа тих, хто проживає на охоплених конфліктом
територіях, ні з числа загального
населення. Так, українці мігрують.
Як робили це й раніше. Сьогодні,
щоправда, дещо більше ніж 3–4
роки тому. Однак жодним чином
цифри не є тривожними.

Спілкувалися
Вадим КРУТІЙ,
Валентина ЛАЗАРЧУК
– Пане Профазі, почнімо
нашу розмову із дещо розлогого запитання. Що таке
міграція, як вона поділяється
і які масштаби цієї проблеми
в світі та Україні зокрема?
– Насправді існує чимало
різних явищ, які ми позначаємо
одним і тим же терміном – «міграція». Весною птахи повертаються із
теплих країв Середземномор’я. Це –
міграція. Якщо Ваша тітка працювала або працює в Мілані, як багато
інших українок, ми теж називаємо
це міграцією. Молодий студент із
Сирії у 90-их роках приїхав до України на навчання, закохався в молоду
українську дівчину, вони одружилися. Тепер він – мігрант. Згодом
сім’я перебирається до Сирії, після
чого вже українка стає мігрантом.
За деякий час там починається
війна, жахливі кадри якої ми з вами
бачили з телеекранів. Тоді молода
сім’я вирішує перебратися з Алеппо
назад до України. З цього моменту
вони вдвох стають вимушеними
мігрантами. Міжнародна організація з міграції спільно з МЗС України
допомогли багатьом родинам, що
опинилися в такій ситуації, успішно
повернутися на Батьківщину.
На жаль, сьогодні з часу закінчення Другої світової війни ми спостерігаємо пік вимушеної міграції. Близько 65 мільйонам людей
довелося покинути власні домівки.
Такий високий показник є наслідком конфліктів, що охопили території від Західної Африки до Азії.
Та є ще й інша причина міграційного сплеску – демографічні
зміни. Адже нашу планету сьогодні
населяють більш ніж 7 мільярдів
людей. З іншого боку, відсоток
мігрантів у пропорції з загальним
населенням Землі залишається
відносно стабільним. Насправді
ми не в змозі зупинити процеси
міграції або запобігти їм. У наших
силах – лише розумно управляти
міграційними процесами. Власне,
цим і займається Міжнародна
організація з міграції.

– Чи досліджувала ваша
організація обсяги внутрішної міграції в Україні? Якою є
її географія?
– Україна нині проходить
через дуже складний період – від
Революції Гідності, що розпочалася буквально за рогом нашого
офісу, та до збройного конфлікту
на Донбасі, що триває ось уже три
роки. На даний час Міністерство
соціальної політики офіційно зареєструвало близько 1,7 мільйона
українців, які були змушені покинути свої домівки у східній частині
України та залишити Крим. МОМ
запровадила національну систему
моніторингу ситуації з внутрішньо
переміщеними особами, і кожних два–три місяці ми формуємо
соціально-економічний профіль
згаданої категорії громадян.
– Згідно з цим профілем,
як Ви можете описати середньостатистичного переселенця та умови, в яких йому
наразі доводиться жити?
– Можу сказати напевне: це
надзвичайно сильні духом люди,
котрі роблять усе можливе, аби
впоратися з труднощами, що
випали на їхню долю. Багато хто
перебрався на тимчасове проживання до різних куточків України.
Водночас чимало переселенців
залишаються на сході України.
Вони намагаються бути якомога
ближче до рідних осель у надії, що
найближчим часом зможуть туди
повернутися. Часто навіть членів

однієї сім’ї в буквальному сенсі
розділяє лінія розмежування. І
найгірше в цій ситуації те, що вони
не знають, що принесе їм завтрашній день. Для більшості переселенців питання повернення є надзвичайно складним. Та не легшою є
й інтеграція їх на новому місці.
Вкрай складною досі залишається
ситуація з житлом, працевлаштуванням і заробітком.
Відтак МОМ, співпрацюючи
з іншими організаціями та інституціями гуманітарного спрямування, робить усе можливе, аби
допомогти їм, а також українському уряду, котрий опікується
згаданою категорією людей.
– Важкі часи, котрі зараз
переживає наша держава,
негативно позначилися на
економічній ситуації в Україні. Чи вплинуло це на кількість українських мігрантів
до інших країн?
– Для українців, як і громадян
інших держав, що переживають
кризовий період, міграція є лише
одним із механізмів подолання
труднощів. До того ж, Україна має
одну з найчисельніших діаспор
у світі. В залежності від визначення терміну «діаспора», від 6 до
22 мільйонів осіб по світу мають
українське коріння. Україна відома
також зростаючими потоками міжнародної трудової міграції. Чимало
українців працюють у багатьох
європейських країнах, що дає
змогу відносно легко знайти кон-

– Чи можете Ви навести
статистичні дані, скільки в
середньому незаконних мігрантів намагаються потрапити
до ЄС через Україну?
– МОМ вживає термін «неврегульована міграція» для визначення цього явища, бо ми відстою
ємо принцип, за яким людина не
може бути «нелегальною». Ще
буквально років десять тому Україна вважалася головною транзитною державою на маршруті
шукачів кращої долі з країн Сходу
до Євросоюзу. Сьогодні ситуація
кардинально змінилася. Звісно,
неврегульовані мігранти й досі
намагаються потрапити до Європи
саме через територію України. Як
свідчать останні дані, минулого
року за спробу незаконного перетину державного кордону українські прикордонники затримали
1 800 осіб. Ще близько 6 500 осіб
порушили правила в’їзду та перебування на території України. Ці
показники, хоч і не низькі, та все
ж значно менші, аніж були ще 10
років тому. І, звісно, вони не йдуть
у жодне порівняння з показниками
основних транзитних шляхів, що
пролягають через Туреччину та
Середземне море. Такий результат
свідчить і про ефективну роботу
української влади, котрій за сприяння ЄС та МОМ нині вдається
значно краще врегульовувати процеси перетину державного кордону.
– Якою є подальша
доля затриманих мігрантів на території України?
Наскільки
дотримуються
їхні громадянські права українськими правоохоронцями?
– Потрібно визнати: Україна доклала чимало зусиль, аби
відповідати вимогам і стандартам законодавства ЄС стосовно
поводження із неврегульованими
мігрантами. Багато чого вдалося
досягнути саме завдяки підтримці
МОМ та Євросоюзу. Тож я буду
відвертим, коли скажу, що загалом ситуація в Україні в питаннях,
що стосуються неврегульованих
мігрантів, є задовільною. Безумовно, ще багато потрібно вдосконалити, наприклад, можливість
отримання безоплатної юридичної допомоги мігрантами тощо.
Та найбільшою проблемою нам

видається прогалина у законодавстві, коли мова заходить про долю
мігрантів після того, як спливає
12 місяців – максимальний термін їх тримання у пунктах тимчасового перебування. Теоретично
вони повинні покинути територію
України. Однак більшість цього
не робить. Ось тут нам і потрібно
добре попрацювати та знайти
рішення, котре б відповідало передовим європейським практикам
та водночас задовольняло вимоги
українського суспільства.
– Україна, як відомо, дуже
активно інтегрується в європейське середовище, що вимагає відповідати конкретним
нормам і стандартам. Саме
цим і займаються українські
прикордонники, МВС та Державна міграційна служба. На
Вашу думку, наскільки ефективно співпрацюють згадані
відомства з відповідними
службами ЄС?
– Ось уже більше семи років
я перебуваю у цій чудовій країні.
Можу запевнити, що співпраця
названих відомств із їхніми західними партнерами та МОМ відбувається на доволі високому рівні.
Мою думку цілком поділяють і
європейські правоохоронці. Однозначно, згадані відомства доклали
чималих зусиль для успішного
реформування. Все це є частиною
вимог, необхідних для отримання
безвізового режиму та подальшого успішного процесу інтеграції
України у європейську спільноту.
Насправді питання завжди
було в тому, чи склянка наполовину
повна, чи наполовину порожня.
Так, чималий шлях уже пройдено,
є безліч досягнень та, як багато
хто зауважує, не менше Україні ще
належить пройти і зробити.
– Європарламент проголосував за надання Україні
безвізового режиму. Чи не
очікуєте ви певного сплеску
міграції українців?
– Ми в МОМ, так само як і
кожен українець, прагнемо якнайшвидше отримати новини щодо
вступу в силу безвізового режиму.
Я вважаю, що це велике досягнення для України. Особливу роль
у цьому відіграли відомства, про
які ми згадували раніше. Міжнародна організація з міграції
за останні роки також зробила
чимало для вдосконалення українського міграційного законодавства відповідно до Плану дій щодо
лібералізації ЄС візового режиму
для України. Нам приємно бачити
результати ваших зусиль. Водночас МОМ не очікує масової міграції українців до країн ЄС. Так, громадяни України можуть і будуть
використовувати своє право на
вільне пересування. Та це жодним
чином не буде різким сплеском
масових міграційних процесів. n
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міжнародне співробітництво
В аеропорту «Бориспіль»
відбувся брифінг щодо
співпраці українських
правоохоронців з
Інтерполом. У заході
взяли участь заступник
міністра внутрішніх справ
України Вадим Троян,
перший заступник Голови
Держприкордонслужби
України генерал-лейтенант
Василь Серватюк і керівник
українського бюро Інтерполу
Василь Неволя.

Володимир ПАТОЛА,
фото Валерія ОЛІНИЙКА

Звичайна повсякденна обстановка аеропорту «Бориспіль». Пасажир підходить до
кабіни паспортного контролю у залі прильоту.
Інспектор, молода симпатична жіночка,
дивиться на фото у документі, знову на пасажира. Візуальна ідентифікація проведена.
Спілкуючись з подорожуючим, сержант
прикладає паспорт до «рідера» та уважно
дивиться в монітор, де документ відображається в ультрафіолетовому та інфрачервоному
спектрі. Грубу підробку було б помітно уже
на цьому етапі, але поки усе йде як завжди, а
отже паспорт – справжній. Підстав для хвилювання немає, ввічлива усмішка інспектора
розвіює будь-які сумніви подорожуючого.
А розумна програма тим часом уже прочитала дані пасажира і проводить асоційований
пошук. Причому, як за відомчими базами
даних, так і за картотекою Інтерполу.
Аж раптом усе в одну мить змінюється.
Комп’ютер видає спрацювання. Індекс –
«затримати». Пасажир може бути небезпечним, тож інспектора, який уже побачив діалогове вікно, не повинен видати жоден м’яз
на обличчі чи стривожений погляд. Але цього
не відбувається, адже психологічна підготовка
прикордонників і щоденна практика дають
свої результати. Інспектор продовжує обмінюватися з пасажиром стандартними при опитуванні фразами, коли до кабіни паспортного
контролю підходить старший зміни. Офіцер
бере паспорт, роз’яснює громадянину правові
підстави проведення контролю другої лінії й
запрошує його до службового приміщення.
На обличчі подорожуючого з’являється
погано прихована знервованість. Під час співбесіди офіцер заходить у базу даних Інтер-

Правосуддя без кордонів
полу. Ще мить – і деталізована картка дає
вичерпний перелік інформації: установчі,
реєстраційні, біометричні дані, фотографія,
інформація про злочин, в якому підозрюється
особа. Більш ніж достатньо, щоб оцінити
небезпечність співрозмовника та прийняти
рішення, які сили залучити. Резервів, на
щастя, достатньо. Коли старший зміни повідомляє пасажира, що він буде затриманий у
порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, в дверях уже
чекають озброєні хлопці в камуфляжі, готові
одягнути кайданки та передати затриманого
співробітникам Національної поліції.
Це була демонстрація, спеціально проведена для представників мас-медіа під час брифінгу. Такі затримання вартові рубежу проводять чи не щодня. Інша справа, що пересічна
людина, до якої закон не виявляє «підвищеного» інтересу, з високою імовірністю спокійно пройде прикордонний контроль поряд
і не зрозуміє, що власне відбулося.
В усі часи крадії і душогуби, які переступили закон, намагалися уникнути відповідальності. Одним із найбільш надійних способів для цього традиційно вважалася втеча
за кордон. Тим часом поліцейські на території іншої держави не мали настільки хорошої
організаційної підтримки, а головне – юридичного права і фактичних можливостей
діяти. Спроби цивілізованого світу дати раду
цій проблемі мають давню історію.
1914 року за активної участі князя Монако
Альбера II в князівстві відбувся 1-й Міжнародний конгрес кримінальної поліції, в якому
взяли участь поліцейські з 14 країн. На конгресі було схвалено ініціативу про створення

міжнародної комісії кримінальної поліції.
Проте Перша світова війна перешкодила
виконанню планів. Однак вже з 1946 року
міжнародна поліцейська організація, покликана допомагати національним правоохоронним органам окремих держав у боротьбі з
загальнокримінальними злочинами, активно
розвивалася. 1956 року затверджено статут
Інтерполу. З цього часу затверджена і його
сьогоднішня назва.
Однак організація славиться аж ніяк не
своєю багатою історією. Інтерпол об’єднує 120
держав-членів і за цим показником поступається тільки Організації Об’єднаних Націй.
Штаб-квартира міжнародної організації кримінальної поліції знаходиться в Ліоні (Франція). Працівники Інтерполу не можуть безпосередньо виконувати поліцейських функцій
(проводити арешти, носити та застосовувати
табельну зброю) на території країн-членів
організації. Вони займаються лише координацією сил, щоб правоохоронці з інших
країн набагато легше справлялися з такими
речами, як особливості національного правосуддя, законодавства та мовний фактор. Серед
завдань Інтерполу: координація міжнародного розшуку, боротьба з торгівлею людьми,
організованими злочинними угрупованнями,
контрабандою наркотиків, злочинами у сфері
економіки та високих технологій, фальшуванням, підробкою цінних паперів і дитячою
порнографією. Проте останнім часом велика
увага в роботі Інтерполу приділяється громадській безпеці та боротьбі з тероризмом.
– Попри війну та російську агресію в
Україні відбуваються серйозні трансформації
й реформи. Наші пріоритети відповідають
запитам сучасного суспільства: кібербезпека,
боротьба з тероризмом та організованою злочинністю. Світ бачить у нас партнерів у цій
спільній роботі. Загроза зі Сходу спонукає нас
активніше інтегруватися у міжнародну безпекову систему та посилювати захист кордону, –
наголосив заступник міністра внутрішніх
справ Вадим Троян.
Водночас він високо оцінив співпрацю
Державної прикордонної служби України з
Інтерполом. За словами Вадима Трояна, приєднання прикордонного відомства до бази
даних Інтерполу стало ще одним кроком,
який наблизив Україну до єдиного європейського безпекового простору.
– Від початку підключення до бази даних
Інтерполу – з 28 серпня 2015 року – співробітники Держприкордонслужби фактично реалізували понад 3400 спрацювань. Зокрема,
виявлено 2600 осіб, стосовно яких були ті чи
інші доручення, 147 викрадених транспортних
засобів і понад 700 викрадених, втрачених або
недійсних паспортних документів, – зазначив перший заступник Голови Держприкордонслужби України генерал-лейтенант
Василь Серватюк. – Сьогодні практично всі
міжнародні й міждержавні пункти пропуску

підключені до баз даних Інтерполу. Це три
основних елементи: база викрадених, втрачених та недійсних документів, база осіб, які
знаходяться в розшуку і база викрадених автомобілів. З кожним днем професійна майстерність наших людей та технічне забезпечення
відомства удосконалюється.
Василь Серватюк поділився з присутніми інформацією, що тільки у день пресконференції в залі «приліт» аеропорту
«Бориспіль», де власне вона проходила, відбулося два спрацювання бази Інтерполу. В
одному випадку була виявлена громадянка
Молдови, до якої європейські правоохоронці
мали серйозні питання. Інший – досить цікавий. 20 березня громадянин Франції прибув
до України. 11 квітня бюро Інтерполу у Франції занесло його до бази даних з індексом
«арешт». Тож коли пасажир намагався виїхати за межі України, відбулося спрацювання
бази даних. Його затримали і передали Національній поліції.
Найбільше навантаження в цій роботі припадає на Окремий контрольно-пропускний
пункт «Київ», а саме – два авіаційні пункти
пропуску «Бориспіль» і «Жуляни». Більше
десяти відсотків пасажиропотоку і більше
двадцяти відсотків спрацювань бази даних
Інтерполу відбувається у названих аеропортах. Може бути два, три, чотири а то й вісім
спрацювань за добу. Це складна важка, а іноді
й небезпечна робота.
Перший заступник Голови Держприкордонслужби також розповів, що вартові
рубежу спільно з колегами з Національної
поліції та прокуратури удосконалили нормативну базу, опрацювавши низку документів,
які визначають порядок дій при затриманні
розшукуваних Інтерполом осіб. На сьогодні
ці питання перебувають на серйозному контролі і за оцінкою колег з Інтерполу українські
правоохоронці – одні з найкращих. Крім того,
проведений комплекс практичних навчань із
залученням спецпідрозділів прикордонного
відомства, налагоджена взаємодія «зелених
кашкетів» із колегами з Національної поліції, Національної гвардії та Служби безпеки
України.
Заступник міністра внутрішніх справ –
начальник Департаменту Інтерполу та Європолу Нацполіції Василь Неволя зазначив,
що досягнення українських правоохоронців
високо оцінили на міжнародному рівні. Представники Інтерполу під час спільної наради
наводили Україну як приклад держави, що
за короткий період, незважаючи на відносно
недавнє підключення до технічних ресурсів,
демонструє переконливу статистику протидії
міжнародній злочинності та реальні цифри
затримань.
Отож тепер злочинцям варто тричі подумати, перш ніж серйозно порушити закон, а
якщо вони уже це зробили – краще триматися
подалі від державного кордону України.
n
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Вектори кадрового менеджменту
Торік до лав охоронців
рубежу було призвано близько
4000 строковиків. Як нині
служиться цим захисникам?
Чи виправдана сьогоднішня
відмова відомства від
призову? Як здійснюється
набір на контрактну
службу? З цими та іншими
запитаннями ми звернулися
до управління кадрового
менеджменту Адміністрації
Держприкордонслужби.
Андрій КУЧЕРОВ
ПРИЗОВ – 2016: ВИМУШЕНИЙ,
АЛЕ НЕОБХІДНИЙ КРОК
– Що стосується солдатів строкової
служби, то протягом минулорічного призову
у підрозділи Служби направлено 3690 юнаків. Таке рішення прийнято Колегією відомства і воно розглядалося як тимчасовий захід.
Нагадаю: починаючи з 2008 року підрозділи відомства комплектуються молодшим
персоналом тільки на контрактній основі,
– наголошує перший заступник директора
Департаменту персоналу – начальник управління кадрового менеджменту генерал-майор
Микола Маланчій.
Строковиків було направлено на всі
ділянки кордону за винятком підрозділів,
дислокованих у зоні проведення АТО. Попов
нення дало можливість здійснити необхідні
ротаційні заходи, доукомплектувати органи
Служби, дати можливість солдатам, бажаючим на професійній основі захищати кордон,
переконатися у правильності професійного
вибору. Найкращі та найбільш підготовлені
строковики розглядаються кандидатами для
продовження служби вже у новій якості.
– На сьогодні офіційно висловили
бажання стати професійними прикордонниками понад 420 вояків. З них близько 250 вже
проходять контрактну службу. Більшість –
у Західному та Південному регіональних управліннях. Справи інших розглядаються. І стосовно
кожного будуть прийняті окремі рішення, –
підкреслює начальник відділу організації проходження служби рядовим, сержантським,
старшинським складом і координації роботи
з добору персоналу управління кадрового
менеджменту полковник Олексій Харченко.
З іншого боку кадрові органи звертають
увагу і на проблеми, притаманні цій категорії
військовослужбовців. По-перше, слабкий стан
здоров’я. Так, близько 100 солдатів вже звільнені з відомства з цієї причини. У багатьох
строковиків після початку служби на кордоні,
коли збільшуються психологічні та фізичні
навантаження, починають проявлятися хронічні захворювання, котрі у цивільному житті
не відчувалися. Це, безумовно, загальна проб
лема нашої молоді, вирішити яку можна лише
шляхом формування змалку норм і навичок
здорового способу життя.
По-друге, є приклади недисциплінованості, неналежного виконання службових
обов’язків, вживання спиртних напоїв і протиправна діяльність серед солдатів строкової служби. У цьому випадку застосовуються
заходи дисциплінарного або адміністративного характеру. І, звичайно, такі військово
службовці не зможуть надалі продовжити
службу у відомстві на контрактній основі.
ПРОЦЕС ПЛАНОВИЙ І ПОСТІЙНИЙ
В основу кадрової роботи щодо добору
кандидатів на проходження служби у прикордонному відомстві покладено діяльність

окремих регіональних центрів комплектування. Вони дислокуються в усіх регіональних
управліннях та столиці. Саме ці підрозділи
виконують роботу щодо добору громадян для
проходження військової служби за контрактом і «будують» шлях абітурієнтів, які прагнуть здобути освіту у відомчому виші. Центри
також здійснюють заходи щодо доукомплектування органів Держприкордонслужби,
зокрема тих, що виконують завдання в районах проведення АТО.
– Протягом минулого року на військову
службу за контрактом через регіональні центри комплектування було прийнято близько
4,5 тисячі громадян, майже 2000 вояків прий
нято до лав Служби з числа мобілізованих,
близько 70 – з числа строковиків. Варто конкретизувати, що найбільший відсоток з цього
числа зайняли посади молодшого персоналу,
– розповідає полковник Олексій Харченко.
Чи вистачає цього потенціалу для виконання поставлених завдань? Тут варто також
згадати, що протягом минулого року значну
кількість військовослужбовців, призваних за
мобілізацією, було звільнено з лав Служби.
Так, загальний рівень укомплектованості персоналом сьогодні на 4 відсотки менший, ніж
був, наприклад, 2015 року. Зменшення рівня
відбулося у зв’язку зі звільненням персоналу,
призваного під час мобілізації на особливий
період. А це понад 6700 осіб. Ще близько
тисячі осіб протягом минулого року звільнено
з військової служби за негативними статтями.
Проте сьогоднішній рівень комплектування
цілком достатній, аби в повному обсязі виконувати поставлені завдання.
– Результати залежать виключно від
ретельності відбору та особистих якостей персоналу, який підписує контракт з відомством –
саме таке переконання висловлює генералмайор Микола Маланчій, підбиваючи підсумки роботи керівників регіональних центрів комплектування.
Водночас головний кадровий менеджер
відомства підкреслює, що добір на військову
службу – процес постійний та плановий і здійснюється відповідно до Стратегії розвитку Державної прикордонної служби України, а також
завдань, які конкретизує Колегія відомства.
ГАМАНЕЦЬ – ВАГОМИЙ АРГУМЕНТ
Загалом протягом минулого року на військову службу за контрактом було прийнято
2568 осіб. Ці цифри збігаються з очікуванням
кадровиків. Однак доречним буде нагадати,
що негативним чинником з добору кандидатів до лав Служби було те, що на початку 2016
року низьке у порівнянні з іншими силовиками грошове забезпечення вартових рубежу
не сприяло популяризації проходження
служби у нашому відомстві. Ситуація почала
змінюватися у другому півріччі, коли кандидати знали, що у прикордонників такі ж розміри грошового утримання, як і в інших силових структурах.
РЕГІОНАЛЬНІ ВПОДОБАННЯ
Аналіз показав, що кращу роботу з добору
громадян було організовано в регіональному Центрі комплектування Південного РУ.
Протягом 2016 року цей підрозділ прийняв
на службу за контрактом близько 570 осіб,
що значно перевищує відсоток виконання
плану. На загальний результат гарно попрацювали всі начальники груп із добору цього
регіону. Втім, беззаперечним лідером є
Одеська область.
Достатньо високий рівень бажаючих підписати контракт зі Службою і в інших областях –
Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській та
Запорізькій. У столиці протягом минулого
року близько 130 осіб одягнули прикордонний
однострій, що є досить непоганим результатом.

Водночас, значно більшого очікували
від роботи начальників груп, дислокованих
у Дніпропетровській, Рівненській, ІваноФранківській, Тернопільській та Житомирській областях. На жаль, їхні результати залишають бажати кращого.
Також минулий рік показав велику
зацікавленість цивільної молоді у навчанні
в Національній академії Держприкордонслужби, куди через регіональні центри було
відібрано близько 570 кандидатів. Велике
бажання навчатися у прикордонній альмаматер виявила молодь центральних та пів-

денних регіонів України. Варто наголосити,
що з числа рядового, сержантського і старшинського складу до вступу у прикордонну
академію дібрано близько 230 військово
службовців.
Необхідно зауважити, що нинішнього
року збільшено державне замовлення для
вступу у Національну академію. Для майбутніх абітурієнтів це приємна інформація, адже
кількість бажаючих одягти офіцерські погони
не зменшується. Незмінним залишаються
жорсткий відбір і суворі правила прийому, які
однакові для всіх.
НОВА ГЕНЕРАЦІЯ
28 березня можна назвати своєрідною
точкою відліку для майбутніх 800 прикордонників, які поповнять лави відомства в
рамках пілотного проекту «Нове обличчя
кордону». Відбір кандидатів здійснюється в підрозділи Окремого контрольнопропускного пункту «Київ» та Мостиського
прикордонного загону. У подальшому вони
нестимуть службу в аеропорту «Бориспіль»,
пункті пропуску «Краковець», що на кордоні
з Польщею, та залізничній станції «КиївПасажирський».
Конкурсний відбір проводиться як серед
військовослужбовців Держприкордонслужби,
так і серед цивільних громадян. Необхідно
зазначити, що грошове забезпечення новобранців становитиме близько 9 тисяч гривень на місяць. Також передбачено подальше
кар’єрне зростання, професійна підготовка за
міжнародними стандартами та сучасне екіпірування.

– Впровадження проекту «Нове обличчя
кордону» в рамках системного реформування
Держприкордонслужби передбачає створення підрозділів нового формату, які забезпечать високий рівень довіри громадськості,
викорінення будь-яких проявів корупції і
високі стандарти діяльності, що відповідають
європейським нормам. До того ж реалізація
цього етапу стане платформою для реформування надалі ще сімох підрозділів, персонал
яких виконує завдання на кордоні з Польщею
та в міжнародних аеропортах, – підкреслює
генерал-майор Микола Маланчій.

ПРІОРИТЕТИ
За словами Миколи Маланчія, подальша
робота кадрових органів буде направлена за
кількома напрямами. Відомство на законодавчому рівні оновлюватиме та удосконалюватиме нормативно-правову базу з питань
проходження служби та кадрового менеджменту. У цьому аспекті планується створити
систему планування та розвитку кар’єри офіцерського складу. Такий підхід забезпечить
якісне комплектування, насамперед, посад
керівної ланки.
Планується повернення до принципу
комплектування підрозділів виключно військовослужбовцями за контрактом, у тому
числі з числа найкращих військовослужбовців строкової служби. При цьому необхідно
забезпечити укомплектованість органів на
рівні, який дасть змогу виконувати завдання
за призначенням.
Для більш якісного відбору та контролю
планується впровадити оновлену чотирирівневу систему обліку персоналу. Для реалізації
цього завдання вводитимуться в дію автоматизовані інформаційні системи кадрового
супроводження та ідентифікації персоналу
Служби.
– При цьому, серед основних пріоритетів, безумовно, є суворе дотримання вимог
антикорупційного законодавства, – зауважує
генерал-майор Микола Маланчій. – Насамперед це реалізація вимог Закону України
«Про очищення влади» та кадрового супроводу за оприлюдненням персоналом Служби
електронних декларацій.
n
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юні друзі прикордонників

«Джура» сьогодні,
завтра – прикордонник

На базі культурно-оздоровчого
центру «Пролісок», що на
Київщині, відбувся Всеукраїнський
форум «Український кордон –
2017». Тепер у Всеукраїнській
дитячо-юнацькій військовопатріотичній грі «Сокіл»
(«Джура») запроваджується
новий напрямок – «Джураприкордонник». У формі взяли
участь понад 200 учасників
з різних регіонів України, в
тому числі 62 представники
прикордонного відомства.
Володимир ПАТОЛА ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Форум став результатом координації та
співпраці представників Адміністрації Президента України, Міністерства молоді та спорту
України, Міністерства освіти і науки України,
Комітету Верховної Ради України з питань
сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму і
Державної прикордонної служби України.
– Хочеться, щоб національно-патріотичне
виховання перетворилося на певну систему, –
зазначив міністр молоді та спорту України Ігор
Жданов. – Окрім загальної гри «Сокіл Джура»
буде така її специфікація або напрямок, як

«Джура-прикордонник». Це дуже важливо, і я
вам щиро вдячний. Тому що від кожного із нас –
міністра, командира прикордонного загону,
вчителя в школі залежить майбутнє нашої
країни, її суверенітет і територіальна цілісність.
Я переконаний, що мир на території України
буде. Проте мир на наших умовах. Ми будуємо
активну соборну Україну і відновимо українську владу на всій її території.
Гра проходитиме у 18 прикордонних
областях та 97 – прикордонних районах із
внесенням елементів прикордонної тематики.
Це сприятиме не лише популяризації нашого
відомства у суспільстві, але й патріотичному
вихованню, формуванню високих моральних
цінностей у молоді на прикладі кращих бойових традицій охоронців кордону.
– Сьогодні Україна переживає один із
найсуворіших своїх періодів, – звернувся до
присутніх начальник управління соціальногуманітарного забезпечення та психологічної
роботи Адміністрації Держприкордонслужби
полковник Олег Примаченко. – Революція
Гідності, жертовний подвиг Героїв Небесної
Сотні, збройне протистояння з російським
агресором на сході країни – ці події засвідчують життєву необхідність мобілізації виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі
зміцнення України, гордості за свою країну і
народ. Відродження України неможливо без
пробудження національної свідомості нашого
народу і насамперед молоді. Держприкордонслужба не стоїть осторонь цих питань. Ми
завжди відкриваємо двері для юних патріотів,
сприяємо їх вихованню на прикладі кращих
бойових традицій вартових кордону української держави, даємо змогу відчути будні
наших захисників та зрозуміти сутність професії прикордонника. На жаль, російська
агресія забрала життя 67 наших побратимів.

П’ять військовослужбовців зникли безвісти.
Цими словами Олег Примаченко закликав
присутніх вшанувати пам’ять усіх полеглих за
Україну патріотів хвилиною мовчання.
– Ми будуємо конструкцію, яка створює майбутнє, – наголосив Голова київської
обласної державної адміністрації Олександр
Горган. – Присутні в цьому залі представники
більше 90 прикордонних районів за кілька
днів повинні отримати імпульс, вогонь, який
вони передадуть дітям, відкритим для прий
няття нових цінностей. В Україну повинні
вірити і ця віра має бути різною. Хтось повинен вірити, що стане видатним українським
науковцем, хтось – що він помітку «зроблено
в Україні» зробить дуже і дуже престижною.
Проте однозначно сотні й тисячі підлітків
повинні вірити, що вони будуть мужніми
прикордонниками, які захищатимуть спокійний сон у цій державі. Повинно з’явитися
покоління людей, яких не будуть цікавити
примарні цінності, культивовані популярною культурою. Юні хлопці й дівчата мають
прагнути стати героями, патрулювати, ниш-

порити, сидіти в засідках і ловити зловмисників. Щоб вони себе такими побачили, треба
вміти показати їм цей образ. Я впевнений, що
сьогодні розпочинається велика справа дбайливого формування конструкції справжніх
патріотів. Тому що за словами «безпека»,
«захист», «надійний кордон» сьогодні стоять реальні речі, розуміння яких коштує нам
справжніх життів.
У програмі форуму окрім тематичних
виступів наголос було зроблено на історії
становлення прикордонної охорони за часів
козацтва, Української Народної Республіки
та сучасного розвитку Держприкордонслужби України. Учасники конференції мали
змогу переглянути відеоматеріали, мистецькі
виступи Академічного ансамблю пісні і танцю
Держприкордонслужби України та музичного колективу стародавньої української
музики «Хорея Козацька», а також відвідати
майстер-класи з українських традиційних
танців, екскурсію місцями українського державотворення, музей Української Революції
«Київ патріотичний».
n

таланти

Заслужене визнання
Нещодавно у
Могилів-Подільській
школі мистецтв
відбулася непересічна
подія – керівника
дитячого вокального
ансамблю «Юний
прикордонник» Аллу
Думітраш удостоєно
почесного звання
заслужений діяч
естрадного мистецтва
України.

Людмила КАТЕРИНИЧ
У мешканців Могилів-Подільського це
викликало загальне схвалення. Особливо у
сім’ях вартових рубежу, які виховання своїх
дітей пов’язують із вокальним ансамблем
«Юний прикордонник». Створений 2003
року дитячий колектив успішно популяризує
патріотичні пісні про охоронців державного
кордону та виховує повагу до їхньої професії. П’ять років тому колектив став лауреатом
І-ої премії відомчого конкурсу «Смарагдова
ліра», а кілька його учасників нині несуть

службу на кордоні. У досягнутому – велика
заслуга його керівника Алли Думітраш.
Понад 20 років Алла Семенівна працює
на педагогічній ниві. Вчитель від Бога –
саме так характеризують її друзі й колеги та
вдячні батьки вихованців. З-під крила педагога вийшла ціла когорта обдарованих дітей,
чий талант отримував визнання на престижних міжнародних, всеукраїнських та обласних
естрадних конкурсах. На рахунку Алли Семенівни та її вихованців близько сотні творчих
перемог. Свідченням цього є конкурсні Гранпрі, почесні дипломи, призові місця, а також
теплі відгуки вдячних глядачів.

Учні Алли Думітраш неодноразово представляли нашу країну у Європі. Українські
естрадні пісні, твори з прикордонної тематики у виконанні дзвінкоголосих співаків у
«зелених» одностроях зривали шквал аплодисментів у Словаччині, Румунії, Польщі,
Болгарії, Німеччині та Франції!
Усім відомий вислів українського педагога Василя Сухомлинського «Серце віддаю
дітям». Саме так можна сказати про Аллу
Семенівну Думітраш, яка усі свої знання та
часточку душі віддає підростаючому поколінню, виховуючи у нього любов до Вітчизни,
до всього доброго, вічного і прекрасного! n
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варто знати

від щирого серця!
Дружина Олена, донечка Мар’яна, батьки – Михайло
Васильович і Євгенія Йосипівна щиро вітають із Днем народження коменданта Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України підполковника МЕЛЕШКА Олександра Михайловича!
На довгі роки й на долю хорошу
Хай щедро тебе обдаровує світ,
Нехай твоє серце любов лиш тривожить,
Хай квітне в житті тільки радості цвіт.
Бажаємо щастя, здоров’я без ліку
На довгі прекрасні роки,
Щоб доля тобі посміхалась довіку
І повнилось радістю серце завжди!
Вітаємо дорого синочка, командира корабля «Миколаїв» капітана 3 рангу ТУРА Андрія
Володимировича з Днем народження! Бажаємо міцного здоров’я, сімейного щастя та
успіхів у службі.
Сину мій, я день і ніч благаю Бога,
Щоб щасливою була твоя дорога.
Я лише одне, одне прошу у Бога,
Щоб безхмарною була твоя дорога!
Люблячі батько, мама, брат та рідні

фахово

Історія без «білих плям»

У Національному військовоісторичному музеї України
відбулася ІІ Всеукраїнська
наукова військово-історична
конференція «Війна на
Донбасі. 2014 – 2016 рр.». У
конференції взяли участь
науковці, викладачі військових
вишів, безпосередні учасники
АТО, волонтери, а також
дослідники й шанувальники
військової історії.
Олег АНАНЬЇН
Учасники конференції обговорили
актуальні проблеми у сфері сучасних
військово-історичних досліджень. Зокрема,
теми, пов’язані з «гібридною» війною
Росії проти України та військового протистояння в Автономній Республіці Крим
під час анексії українського півострова;
соціально-політичні наслідки військового
конфлікту; методологічні засади військовоісторичного дослідження бойових дій
на Донбасі; аналіз досвіду використання
озброєння та техніки під час проведення
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АТО; проблеми військово-цивільного співробітництва; заходи щодо збереження
пам’яті про загиблих а також сутність
волонтерського руху.
Під час дискусії з доповідями виступили: від Держприкордонслужби Директор
Департаменту аналізу та оцінки інформації
полковники Леонід Баран і офіцер інформаційного управління Адміністрації Держприкордонслужби полковник Олександр Филь.
У своїх виступах офіцери-прикордонники
представили матеріали щодо обстановки,
яка складалася на південному Сході України
протягом 2014 – 2015 років і участі прикордонних підрозділів у забезпеченні та проведенні антитерористичної операції.
У даному контексті науковці-історики
зосередили увагу учасників конференції на
важливості для історичної науки подібної
інформації, яка надходить від представників
різних відомств сектору безпеки і оборони.
Адже у військовій історії часто трапляється
так, що при висвітленні бойових дій за участю
частин Збройних Сил на другий план відходить дослідження бойової діяльності інших
військових формувань і правоохоронних
органів. Зокрема, відомств, чиї підрозділи
виконують завдання із забезпечення безпеки
на нещодавно звільнених від ворога територіях, у населених пунктах безпосередньо
прилеглих до районів бойових дій.
n

Важливі факти про Чорнобиль
Вранці 26 квітня 1986 року
трапилося те, що зараз
вважається найбільшою
техногенною катастрофою –
вибух четвертого реактора
на Чорнобильській атомній
електростанції. Незважаючи
на загальносвітову відомість
цієї аварії, багато фактів про
неї незнані широкому загалу.
Олена ТАЩИЛІНА
Чорнобильська катастрофа й досі залишається єдиною з привласненим 7-им (найвищим) рівнем небезпеки за міжнародною
шкалою ядерних подій.
Білорусь отримала 70% радіаційного
забруднення з Чорнобиля. П’ята частина
сільськогосподарських угідь цієї країни вважається забрудненою, а сотні тисяч людей
відчули на собі дію радіаційного зараження.
Стали масовими випадки захворювання
лейкемією і раком щитовидної залози,
плюс стали дуже поширеними різноманітні
серцево-судинні захворювання. В економічному плані втрати Білорусі складають приблизно $235 мільярдів доларів США.
Після глобальної аварії в Чорнобилі,
сумарний викид радіоактивних матеріалів становив 50 мільйонів кюрі. Така
цифра відповідає наслідкам, що сталися
після вибухів 500 атомних бомб, скинутих
1945 року на Хіросіму. Щоб ліквідувати
наслідки вибуху на ЧАЕС – мобілізували
близько 600 тисяч людей з усього колишнього Радянського Союзу. Мешканцям містечка Прип’ять повідомили про страшну
катастрофу лише за два дні після вибуху.
Вся світова спільнота дізналася про аварію
завдяки великій дозі радіації, зафіксованій
у Швеції.

ЧАЕС планувалася як найпотужніший
енергетичний об’єкт України з проектною
потужністю 6000 мВт – по тисячі мегават
на кожен із шести блоків (два з яких не
встигли спорудити). Зараз таку потужність
має Запорізька АЕС. Однак навіть у тому
стані, в якому станція встигла попрацювати,
вона забезпечувала 10% від потреб України
в електроенергії.
Радіація не поширюється рівномірно
навколо ЧАЕС, а осідає острівцями. Деякі
ділянки 10-кілометрової Зони в рази небезпечніші, ніж територія, прилегла безпосередньо до АЕС. Дорогою на станцію зберег
лася стела «ЧАЕС ім. В.І. Леніна», відома
як «смолоскип». Радіаційний фон у цьому
районі може сягати аж 1200 мкР/год.! Водночас біля самої станції фон зберігається в
межах не вищих ніж 300 мкР/год. Однак
туристичні маршрути, пропоновані для відвідувачів Зони, абсолютно безпечні. Якщо
дивитися уважно, можна помітити дозиметри, що висять як годинники на деяких
будівлях Зони. Саме вони й підтверджують,
що місцями радіація не перевищує 18-20
мкР/год. Для порівняння: радіаційний фон
Києва у середньому становить 11 мкР/год.
Дороги в Зоні відчуження без єдиної вибоїни, чим не може похвалитися
навіть Київ: рівне асфальтне покриття
покладено з конкретною метою –
не розкидати радіоактивні відходи, що перевозяться у вантажівках на дослідження або
зберігання. За регламентом, ці машини
повинні пересуватися зі швидкістю не більше
ніж 40 км/год., щоб вантаж не розсипався.
Журнал «Forbes» визнав зону навколо
Чорнобильської атомної електростанції
одним із «суперекстравагантних» туристичних місць. Там можна і відпочити, і побачити те, чого більше немає ніде у світі. Зараз
Чорнобильська зона – справжній рай для
диких тварин. Їх популяція та різноманіття
видів можуть складати конкуренцію заповідникам і національним паркам.
n

оголошення
Посвідчення учасника бойових дій серії УБД №161664, видане 17.12.2015 року на ім’я Пуя
Віталія Миколайовича, вважати недійсним.
Посвідчення учасника бойових дій серії УБД №019184, видане 01.09.2015 року на ім’я
Чеботаря Івана Костянтиновича, вважати недійсним.
Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
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