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Коли грязь – не бруд, а ліки

Мамо моя золота...

У травні більшість із нас визначається з
майбутньою відпусткою, а пошук місць для
відновлення розхитаного за рік здоров’я стає
нав’язливою ідеєю. Це чудово розуміють
і в оздоровчих закладах, які в умовах
конкуренції намагаються почати сезон
із чимось новеньким. Прикордонний
санаторій «Аркадія» – не виняток.

День матері має різні традиції та
різну історію становлення, але несе
в собі одну загальну ідею – данину
матерям, вираз пошани й поваги
їхній праці, мужності та безмежній
любові. Тож у сьогоднішньому номері
ми нагадаємо, як відзначають його
українці.
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Наголос на безпеку та європейський сервіс
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,782 ìëí îñ³á
òà 381 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 268 îñ³á,
çîêðåìà, 4 íåçàêîííèõ ì³ãðàíòè

Вèëó÷åíî

15 îäèíèöü çáðî¿,
649 áîºïðèïàñ³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 1,213 ìëí ãðèâåíü
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про головне

Кошти на піднайом
Кабінет Міністрів України поширив виплату компенсації за піднайом
житла для військовослужбовців Держприкордонслужби. Відповідні зміни
було внесено до постанови Уряду від
26 червня 2013 року № 450. Завдяки
цьому усунено диспропорцію у соціальному забезпеченні військовослужбовців силових відомств. Адже зазначену компенсацію, починаючи із
2014 року, вже отримують військово
службовці Збройних Сил, Нацгвардії,
Служби безпеки, Служби зовнішньої
розвідки, Держспецзв’язку й Державної спеціальної служби транспорту.
Грошова компенсація виплачуватиметься щомісяця (у поточному місяці
за попередній) у розмірі, який не
перевищує:
у м. Києві – 2 мінімальні заробітні плати;
у обласних центрах – 1,5 мінімальної заробітної плати;
в інших населених пунктах – 1
мінімальної заробітної плати.
При цьому військовослужбовцям
за наявності у них трьох і більше членів сім’ї зазначені розміри збільшуються в 1,5 разу. Конкретні розміри
компенсації на кожен рік визначаються наказами керівників відомств у
межах бюджетних призначень.
Олена ТАЩИЛІНА

Добові збільшені
Уряд удосконалив порядок
відшкодування витрат на відрядження в межах України державним
службовцям, а також іншим особам,
що направляються у відрядження
підприємствами, установами та
організаціями, які повністю або
частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних
коштів. Зокрема, відтепер сума добових витрат становитиме 60 гривень
на противагу 30 гривням, що були
раніше. Також збільшено граничну
суму витрат на найм житлового приміщення за добу в межах України з
250 гривень до 600 гривень. Реалізація постанови здійснюватиметься
в межах видатків, передбачених на
утримання бюджетних установ.
Сергій ПОЛІЩУК

Ціна путівок
Мінсоцполітики затвердило граничну вартість путівки за надання
послуг із санаторно-курортного лікування деяким пільговим категоріям
громадян. Цього року із державного
бюджету виділятимуться суми на
путівку (один ліжко-день) у таких
розмірах:
особам з інвалідністю внаслідок
війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції,
особам з інвалідністю загального
захворювання та з дитинства – 5250
(291,7) гривень;
особам з інвалідністю із наслідками травм і захворюваннями
хребта та спинного мозку – 18217
(520,5) гривень;
учасникам бойових дій з числа
постраждалих учасників антитерористичної операції – 6300 (350,0)
гривень;
громадянам, які супроводжують
осіб з інвалідністю І групи (за винятком осіб з інвалідністю із наслідками
травм і захворюваннями хребта
та спинного мозку) – 4691 (260,6)
гривень.
Нагадаємо, що для отримання
путівок громадянам необхідно перебувати на соціальному обліку.
Світлана ДЕЙЧУК
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урочистості
8-9 травня Україна
відзначила День пам’яті
та примирення й 72-гу
річницю перемоги над
нацизмом у Другій
світовій війні. Причому
вже четвертий рік
поспіль урочистості
проходили без помпезних
парадів зі святковими
салютами. Натомість
в усіх куточках
нашої держави люди
збиралися біля військових
меморіалів, аби
вшанувати подвиг тих,
хто боровся за звільнення
української землі від
окупантів.

Військом не можна нехтувати,
а героїв не можна забувати!
Андрій ГЕРАСИМКІВ
Так, увечері 8 травня у більшості населених
пунктів пройшла «Перша хвилина миру» –
акція, яка символізує перші миттєвості після
підписання нацистською Німеччиною акта
капітуляції у Другій світовій війні. Зокрема,
у всіх підрозділах охорони кордону, а також
у пунктах пропуску прикордонники запалили свічки та лампадки, вишикувавшись
перед ритуальними майданчиками. Охоронці
рубежу приспустили Державний прапор України, прапор Держприкордонслужби на знак
глибокої шани загиблим героям та усім борцям проти нацизму.
Однак наймасштабніші пам’ятні заходи
пройшли у Меморіальному комплексі
«Національний музей історії України у Другій світовій війні», що у Києві. Тут «Першу
хвилину миру» зустріли Президент України
Петро Порошенко, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та члени Уряду,
народні депутати України, керівники силових відомств держави, ветерани Другої світової війни, національно-визвольного руху та
Антитерористичної операції, а також представники духовенства й громадських організацій.
– Двадцять третя нуль одна 8 травня
тисяча дев’ятсот сорок п’ятого – момент, коли
було припинено вогонь, і в Європі настала
перша хвилина вистражданого миру, – звернувся до присутніх Петро Порошенко. –
Друга світова – найжахливіша в історії війна.
У ній безліч людських і національних трагедій сплелися в епічну картину, кров від якої
холоне й досі, хоча і сплили десятки й десятки
років… Очевидно, йдеться про речі, які нічим
не витравити з пам’яті народу, а особливо
того покоління, яке не з чужих слів і не з
підручників знає сувору правду про війну.
Очевидно, що ці дні назавжди закарбовані в
українському календарі. Очевидно, нема віри
тим, хто каже, ніби хтось десь колись збирається їх повикреслювати. Не народилася ще
така людина, у якої на те піднялася б рука і
якій би дозволили це зробити. Бо майже нема
в Україні родини, яка б не постраждала від
осені тридцять дев’ятого, коли в Україну прийшла Друга світова, до осені сорок п’ятого,
коли на Далекому Сході пролунали останні її
постріли.
– Майже сім мільйонів солдатів у семи, як
мінімум, арміях – така географія української
боротьби проти нацизму. Проте ми, на відміну від Москви, не збираємося приватизо-

вувати велику спільну перемогу усіх народів
Радянського Союзу та країн антигітлерівської
коаліції. Але й зрікатися своєї вагомої частки
в подоланні нацизму теж не будемо. І нікому й
ніколи не вдасться применшити подвиг наших
предків, – наголосив Президент.
При цьому Глава Держави зауважив, що
відзначаючи День пам’яті та примирення ми
в першу чергу віддаємо данину поваги мільйонам наших співвітчизників, які рятували від
нацизму Україну, Європу та світ. А катастрофі
можна було запобігти, якби нацистський агресор своєчасно був зупинений спільними зусиллями демократичних держав. Починаючи з
середини тридцятих років Гітлер свідомо і безкарно трощив систему європейської безпеки,
порушував чинні договори, поглинав все нові
й нові землі. Водночас заклики поодиноких
політиків припинити спроби умиротворення
агресора лунали неначе «глас вопіющого в
пустелі».
Пам’ятаючи уроки історії, ми маємо не
допустити тріумфу агресора. Чергова помилка
може коштувати життя мільйонів і мільйонів.
В Україні цей урок дуже добре засвоїли. Як і
в часи Другої світової, сьогодні ми, українці,
на передовій. Саме на нашій території розгорнувся фронт протистояння агресору, фронт
боротьби за цінності демократії та верховенства права, фронт за вільний світ. Завдячуючи
мужності українських воїнів, зусиллям нашої
дипломатії вдалося зупинити активні бойові
дії на Донбасі. Однак, що гніт війни, що кнопка
миру, – знаходяться в Москві.
На завершення Петро Порошенко засвідчив глибоку шану усім ветеранам Другої світової війни, учасникам українського визвольного руху, всім, хто зазнав жахів нацистських
переслідувань. Водночас Верховний Головнокомандувач подякував нинішнім українським
воїнам за мужність у захисті країни від російської агресії.
– Слава Збройним Силам України, Національній гвардії, СБУ, прикордонникам, добровольцям і волонтерам; всім силовим структурам, які боронять нашу Вітчизну від ворожих
зазіхань Російської Федерації! Слава Україні!
– пролунало схилами Дніпра.
Наступного дня урочистості з нагоди 72-ої
річниці Перемоги розпочалися з церемонії
вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій
війні. Урочиста хода на чолі з Главою Держави
пройшла Алеєю Воїнської Слави до могили
Невідомого солдата, де усі охочі мали можливість покласти квіти до підніжжя монумента.
Учасники церемонії вшанували хвилиною
мовчання пам’ять полеглих захисників рідної
землі. Військовий оркестр виконав Держав-

ний гімн України, воїни Почесної варти салютували з особистої зброї шістьма залпами.
Завершив церемонію урочистий марш розрахунку Почесної варти.
Згодом святкування Дня Перемоги над
нацизмом у Другій світовій війні перенеслися
до підніжжя Батьківщини-Матері, де вже традиційно відбулася церемонія складання Військової присяги молодим поповненням Окремого полку Президента України та 101-ої окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ.
– Батьківщина довіряє вам захист своєї
свободи, свого суверенітету, своєї незалежності! Вітаю вас із визначною подією у вашому
житті – складанням Військової присяги на
вірність українському народові! Немає жодного сумніву, що, прийнявши на себе почесний
обов’язок захищати Батьківщину, ви будете
гідно продовжувати славні бойові традиції
наших захисників з попередніх поколінь, –
звернувся до новобранців Петро Порошенко.
Водночас він зазначив, що 1981 року, коли
відкривали цей комплекс, жоден ясновидець
не зміг би передбачити, що тут з’являться експонати, які свідчитимуть про героїзм українських воїнів, виявлений у боротьбі не лише з
нацизмом, але й при захисті України від російського агресора. При цьому Президент анонсував рішення про те, що Національний музей
історії України у Другій світовій війні стане
єдиним Меморіалом українських героїв.
– З урахуванням подій останніх років
маємо раз і назавжди засвоїти аксіому: військом не можна нехтувати, а героїв не можна
забувати, – резюмував Верховний Головнокомандувач. – Сьогодні ми надзвичайними
зусиллями наростили м’язи і стали сильнішими. Свідомі своєї історії, традицій, спільної
долі, звитяжного минулого і доброго майбутнього, ми боронимо свій європейський вибір.
Ми точно переможемо! Це – наш святий
обов’язок перед загиблими у Другій світовій
війні і тими героями, які в наші дні віддали
життя за вільну Україну. Це – обов’язок перед
нашими дітьми. Це – обов’язок перед усіма
прийдешніми поколіннями!
Принагідно зазначимо, що в рамках підготовки до пам’ятних дат силами прикордонників було впорядковано військові поховання, розташовані поблизу постійних місць
дислокації, здійснено ремонт та реставрацію
десятків меморіалів, пам’ятників, обелісків
полеглим воїнам. Також були організовані
зустрічі з ветеранами й членами сімей охоронців рубежу, які загинули захищаючи територіальну цілісність та незалежність України на
Донбасі. Спомин про їхні подвиги ми повинні
донести наступним поколінням українців! n
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П У Л Ь С

К О РД О Н У

спецоперація

Андрій БІЛОБОРОДЧЕНКО
Як виявилося в ході оперативних заходів,
у 2015–2017 роках моряки перетинали державний рубіж через закриті пункти пропуску
на тимчасово окупованій території півострова
Крим. Злагоджена співпраця прикордонників, поліцейських і прокуратури Автономної
Республіки Крим дали свої результати. Під
час спецоперації в Одесі та Херсоні правоохоронці провели обшуки за місцем проживання організатора та двох виконавців
злочину. Вилучено документи та предмети,
що підтверджують протиправну діяльність –

печатки, штампи, кліше, у тому числі російських підприємств, фальшиві перепустки, а
також грошові кошти.
Загалом організатори каналу встигли
незаконно переправити тимчасово закритими
пунктами пропуску через державний кордон
майже 100 мешканців Одеської та Херсонської
областей.
На даний час вирішується питання щодо
повідомлення учасникам організованої групи
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК
України (незаконне переправлення осіб через
державний кордон України). Ділкам загрожує
від семи до дев’яти років позбавлення волі з
конфіскацією майна. Триває слідство.
n

ювілей

Заслужена гордість
Могилів-Подільські «зелені
кашкети» відзначили 25-ліття
з часу створення свого загону. З
нагоди свята відбулася виставка
техніки та озброєння, що
використовуються вартовими
рубежу у повсякденній службовій
діяльності, а в місцевому
районному Будинку культури
пройшли урочисті заходи.
Людмила КАТЕРИНИЧ
Слова вітань та подяки за мужність і відвагу
іменинники приймали від керівників обласної державної адміністрації Валерія Коровія,
обласної Ради Анатолія Олійника, Вінницького
міського голови Сергія Моргунова, заступника
начальника Південного регіонального управління полковника Дмитра Ліщинського, керівників силових структур області, а також друзів
із числа місцевої громади.
– Ми живемо в час складних викликів, але
три роки жертовного захисту територіальної
цілісності держави на сході країни розмежували в українському суспільстві все на те, що

було «до», і те, що маємо «після», – зазначив,
звертаючись до присутніх, голова облдержадміністрації Валерій Коровій. – Ми відчули усю
гіркоту людських втрат і розчарувань при вирішенні нагальних проблем. І про це потрібно
говорити відверто, щоб ми усвідомлювали:

перед кожним із нас стоять дуже великі випробування у нашому намаганні до творення європейської демократичної країни, якою б ми гордилися і в якій би бажали, щоб жили наші діти
й онуки. І тут на передньому краї стоять наші
захисники – прикордонники.
Кращі з них, зокрема, офіцери Роман
Кацарський, Володимир Мігальчинський,
Олена Воротнюк, Василь Чепіжак, прапорщик Олександр Заболотюк та їхні побратими
отримали цього дня відзнаки Голови Служби,
начальника
регіонального
управління,
почесні грамоти обласної державної адміністрації та обласної Ради. У подарунок «іменинник» одержав ще й один квадрокоптер. Не
оминули учасники урочистого заходу увагою і
родини загиблих під час участі в АТО прикордонників Вінниччини. Їм очільники області
вручили матеріальну допомогу.
Учасники урочистостей поклали квіти до
меморіалу загиблих прикордонників. Згодом вони були присутні на презентації новоствореної «Кімнати бойової слави» МогилівПодільського загону.
Чудовим концертом привітав могилівподільських ювілярів і творчий колектив Академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України. У нагороду артисти
отримали шквал глядацьких овацій.
n

підростаюче покоління

Школярі на палубі
З нагоди Дня пам’яті та
примирення 50 учнів 9–10 класів
Маріуполя завітали в гості до
Маріупольського загону Морської
охорони. Прикордонники радо
зустріли молодь та провели
для них екскурсію на кораблі й
катери, на яких патрулюють
морські рубежі нашої держави.

Крабів повернули
в море

Прикордонники відділу
«Скадовськ» Херсонського загону
поблизу населеного пункту
Лазурне виявили на узбережжі
Джарилгацької затоки двох браконьєрів. Зловмисники за допомогою двох ятерів виловили 1800
креветок, 480 рибин атерини та
бичків, а також 140 крабів, занесених до Червоної книги України.
Сума збитків, завданих державі,
становить майже 9 мільйонів
гривень. Крабів після підрахунку
відпустили у море, а рибу і креветки передали представникам
Державного агентства рибного
господарства. Подальшу долю
браконьєрів вирішуватимуть
співробітники Нацполіції.
Іван ШЕВЦОВ

Від прикордонників
не втечеш

Реалізуючи оперативну
інформацію прикордонники
відділу «Селятин» Чернівецького загону припинили спробу
контрабанди цигарок. Помітивши
невідомих поблизу кордону,
правоохоронці подали їм команду
зупинитися, на що останні кинулися навтьоки. Відтак «зелені
кашкети» були змушені здійснити
попереджувальні постріли вгору
з АКС-74. У результаті чого було
затримано двох громадян України
та 12 ящиків тютюнових виробів.
Зловмисників та майже шість
тисяч пачок сигарет доставлено
в прикордонний підрозділ.
Стосовно затриманих складено
протоколи про адмінправопорушення.
Сергій БРОВКО

Італійський
«Ягуар»

У пункт пропуску «Кучурган»
Білгород-Дністровського загону
прибув автомобіль «Ягуар», яким
керував 19-річний громадянин
Молдови. Під час оформлення
дороговартісної автівки на нього
спрацювала база даних Інтерполу. Справа в тому, що «Ягуар»
був викрадений ще новеньким
2008 року в Італії. За цим фактом
поінформовано представників
Нацполіції та Укрбюро Інтерполу
в місті Києві.
Іван ІВАНЧУК

Нумізмат-невдаха

Мирон СИДОР
Як і належить, розпочалася екскурсія з
невеличкого інструктажу, де дітлахам розповіли, як необхідно себе поводити під час перебування на бойовому кораблі. Потім школярів розділили на дві групи. Одна, у супроводі
досвідченого «морського вовка» мічмана
Євгена Лукашевича, відправилася на катери,
а інша – на корабель Морської охорони «Донбас». На останньому саме проводилося обслуговування артилерійського озброєння – 30мм спареної автоматичної установки АК-230.
Тож старшина 1 статті Олексій Котлюба розповів дітям про бойові можливості прикор-
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гарячі будні

Переправників «пришвартували»
Оперативникам Південного
регіонального управління
вдалося викрити та припинити
масштабний кримінальний бізнес.

Прикордонник
України

донного сторожовика та показав, де відпочиває команда.
Водночас інша група дітей із задоволенням освоювалася на катері 1 рангу проекту
«Гриф» та малих катерах «UMS» і «Калкан». Юнаки цікавилися, як потрапити на
службу до Морської охорони, скільки охоронці морських рубежів отримують коштів,

а дівчата намагалися зробити якомога
більше селфі.
Пізніше групи поміняли місця локацій.
Традиційно зустріч завершилася фотографуванням на згадку. Також кожен школяр
отримав маленький подарунок – останні
три номери журналу «Кордон» та газети
«Прикордонник України».
n

У пункті пропуску «Катеринівка» прикордонники Сумського
загону спільно з митниками не
допустили незаконного переміщення через рубіж великої партії
старовинних монет і банкнот. Під
час поглибленого огляду автомобіля марки «BMW», на якому
громадянин Чехії виїжджав до
Росії, прикордонники виявили у
двох валізах, що знаходилися в
багажнику, монети і банкноти.
Іноземець пояснив, що ця колекція є його власністю та містить
понад три тисячі монет і банкнот
ХІХ – ХХІ століть. Усього виявлено 3200 монет та 20 банкнот.
За попередньою оцінкою майже
400 монет та одна банкнота
становлять культурно-історичну
цінність. Наразі колекцію вилучено, а на порушника складено
відповідні адміністративні
матеріали.
Роман ТКАЧ
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Прикордонник
України
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акценти
У Головному центрі
зв’язку, автоматизації
та захисту інформації
Держприкордонслужби за участі
Президента України Петра
Порошенка, Надзвичайного і
Повноважного Посла Сполучених
Штатів Америки в Україні Марі
Йованович, Міністра внутрішніх
справ Арсена Авакова та
Голови нашої Служби Віктора
Назаренка Міністерство оборони
США передало українським
прикордонникам велику
партію апаратури захищеного
радіозв’язку.
Однак приводом для радості
стала не лише техніка. Учасники
АТО та проекту «Нові обличчя
кордону» отримали ключі від
службових квартир. Також у
своєму зверненні Президент
України традиційно охопив низку
питань, важливих не лише для
вартових рубежу, але й у цілому
країни.

Наголос на безпеку та європейськи
Іван КАЧУР
фото Дмитра СЛИВНОГО
БЕЗЦІННИЙ ДАРУНОК
Вимоги до військової комунікації завжди
були особливо жорсткими. Адже між системами передачі й захисту інформації та пристроями, що забезпечують доступ до чужих
каналів зв’язку точиться невпинне протистояння. У відповідь на кожен винахід, покликаний уберегти життєво важливі дані через певний час суперниками розробляються способи
перехоплення. Частково цьому може запобігти
секретність, але справжній вихід – прийняття

на озброєння техніки, до якої ще не підібрали
«ключа» опоненти. Проте рухатися таким шляхом дозволити собі може далеко не кожна держава, бо розробка власних чи придбання сторонніх ноу-хау коштують досить багато.
Тому важко переоцінити те, що в якості міжнародної технічної допоиоги Урядом США Службі
передано 569 комплектів виробництва компанії
Harris вартістю 21 мільйон доларів США.
Стаціонарні, автомобільні, ранцеві та портативні радіостанції, будуть встановлені на
кораблях (катерах) Морської охорони, постах
технічного спостереження, розміщені у підрозділах охорони державного кордону в зоні АТО та
надані мобільним загонам і заставам. Крім того,
вони видаватимуться особовому складу прикордонних нарядів за мінімальної необхідності.

Ці радіостанції не лише забезпечать
захищений телефонний радіозв’язок між
підрозділами Держприкордонслужби, але
й допоможуть при взаємодії зі Збройними
Силами та Національною гвардією України,
дозволять налагодити канали передачі даних
для обміну оперативною інформацією між
органами та підрозділами Держприкордонслужби у «Тактичному чаті», роботу системи
радіозв’язку відомства в умовах застосування противником засобів радіоелектронної
боротьби.
ГОЛОВНЕ – ЛЮДИ
Звичайно, озброєння – складова важлива, але найбільше кінцевий результат
залежить все ж таки від людей. Зв’язківціприкордонники щодня проявляють себе як у
повсякденній службі, так і у зоні бойових дій.
Зокрема, наші журналісти спостерігали як ці
мужні люди й кваліфіковані професіонали
працюють, наприклад, на даху вагончиків
КПВВ поблизу лінії фронту, де кожної миті
може початися ворожий обстріл. Нові пристрої, безумовно, стануть для них гарною допомогою, підвищать шанси виконати завдання,
зберігши при цьому життя та здоров’я.
НОВОСІЛЛЯ
Власна оселя в останні десятиліття –
безумовно мрія для військовослужбовця та
його сім’ї. Коли ж заповітні ключі з відповідними документами вручають перед строєм
– це неабияка радість. Тож захід став справжнім днем подарунків ще й завдяки врученню
учасникам АТО і першої хвилі проекту «Нові
обличчя кордону» ключів від 54 однокімнатних та 12 двокімнатних квартир у нещодавно
збудованому триповерховому будинку в місті
Бориспіль. Були серед новоселів і ті офіцери
та військовослужбовці за контрактом, які
належать до обох згаданих категорій: захи-

щали східні рубежі від російської агресії, а вже
після цього встигли проявити себе як висококласні професіонали у складі минулорічного
набору «нових облич».
ПРО ПОВЕРНЕННЯ
ВКРАДЕНИХ ГРОШЕЙ
Утім, виявилося, це ще не всі хороші
новини. Своє звернення Петро Порошенко
розпочав з повідомлення, що близько півтора
мільярда доларів із заблокованих рахунків
Віктора Януковича та його оточення повернуто до державного бюджету України.
– Разом із співробітниками Генеральної
прокуратури ми відновили справедливість і
повернули ці кошти, – наголосив Глава Держави. – Гроші із заблокованих рахунків зараховані на рахунок державного бюджету. Пріоритетом у їх використанні буде відновлення

«Я неодноразово підкреслював, щ
Наші двері завжди відкриті. Але п
до нас зі зброєю в руках, першими
боєздатності українського війська – Збройних
Сил, Національної гвардії, Служби безпеки,
Державної прикордонної служби і Національної поліції. Ці кошти мають піти на будівництво заводу з виробництва боєприпасів,
закупівлю новітніх засобів радіоелектронної
боротьби та контрбатарейних радарів. Дуже
важливо, що ми почали будівництво гуртожитків для контрактників і військових готелів для офіцерів на території кожної бригади.
Це буде новий рекорд соціального захисту
військовослужбовців. Необхідно, щоб частина коштів пішла на створення рекреаційного центру для воїнів АТО, які постраждали
під час російської агресії. Важливо також
витратити частину грошей на соціальну
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гарні усміхнені обличчя наших прикордонниць, і наші двері завжди відкриті. Але проти
тих, хто прийшов або прийде до нас зі зброєю
в руках, першими в бій ідуть прикордонники.
Ми маємо зробити все для того, щоби прикордонна служба України була на найвищому рівні. Нещодавно ми мали можливість
переконатися в ефективності дій вартових рубежу, які гідно виконують державні
завдання у зоні АТО. Відвагу та самопожертву,
мужність і героїзм, відчайдушність та бойове
братерство демонструють наші воїни кожного
дня, кожної години, кожної миті, на жаль,
іноді віддаючи найдорожче – своє життя. І
ми не маємо права їх забути. Наголошую: не
забудемо кожного з них. 67 героїв – воїнівприкордонників полягли в боях за Україну.
Президент запропонував вшанувати
пам’ять полеглих хвилиною мовчання. Удари
метронома відбивалися в серцях присутніх.
Не могли залишитися байдужими мужні
обличчя, адже в строю були ті, кого війна
опалила важкими випробуваннями, у кого
забрала побратимів.

ий сервіс
турботу про найменш захищені верстви населення, причому так, щоб кошти не «проїсти»,
а вкласти в інфраструктуру, щоб вони працювали на український народ. Це відновлення
справедливості. Це те, чого чекає від нас український народ після Революції Гідності, після
Майдану.
ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ
Петро Порошенко також зазначив, що
на часі розпочнеться заочне судове засідання
проти Віктора Януковича за обвинуваченням у
державній зраді. Звинувачення доведено документами, свідченнями, експертизами, неспростовними беззаперечними доказами. І це теж
важливий фронт відновлення справедливості,
дії, яких зараз чекає від влади український
народ. Необхідно чути людей. Це особливо
важливо в умовах російської агресії, яка продо-

що держава починається з кордону.
проти тих, хто прийшов або прийде
и в бій ідуть прикордонники».
вжується проти нашої країни і на сході, і в тилу.
Ворог не тільки вторгся на нашу територію, але
й робить усе можливе для того, щоби розхитати
обстановку в регіонах, де немає його військ.
Питання створення надійної системи внутрішньої безпеки держави постає дуже гостро.
ПРО КОРДОН
– Беззаперечно, ключовим елементом
внутрішньої безпеки є безпека на українських
кордонах, – наголосив Верховний Головнокомандувач. – За цю безпеку відповідаєте ви,
воїни-прикордонники України. Я неодноразово підкреслював, що держава починається з
кордону. Гості, які до нас прибувають, бачать

– Сьогодні ми аж ніяк не маємо права на
самозаспокоєння, – наголосив Петро Олексійович. – Жоден терорист, жоден причетний
до сепаратистської діяльності так само, як і
зброя чи вибухівка не повинні перетнути державний кордон України та адміністративний
кордон з тимчасово окупованим українським
Кримом. Особлива увага приділятиметься
лінії фронту в Донецькій і Луганській областях, державному рубежу з Російською Федерацією. На жаль, левова частина обеззброєних і викритих терористів, які планували
атаки проти мирного населення України,
пройшли підготовку у тренувальних таборах
Білгородської, Курської та Ростовської областей. Ігнорувати цю небезпеку неможливо.
Кордон нашої держави має бути надійно
зачинений перед тими, хто має злі наміри,
хто приходить і перетинає рубіж на неконтрольованій ділянці, там, де провозились артилерійські системи, системи залпового вогню
та боєприпаси.
ПРО БІЛОРУСЬ
Президент України також розповів про
свою зустріч у Чорнобилі з очільником Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.
У ході перемовин обговорювалися не тільки
економічні зв’язки, нарощування виробничої
і торговельної кооперації. Одним із головних
було питання безпеки. Олександр Лукашенко
наголосив, що єдиним, на чому він може
перетнути державний кордон – це на сільськогосподарському тракторі – приїхати допомогти.
– Наголошую, що в мене немає жодних
сумнівів у добрих намірах Білорусі, – підкреслив Петро Порошенко. – Проте вона перебуває в тісних стосунках з Росією. А до Москви у
нас довіри немає. Тому надзвичайно важливо,
що я отримав від глави Білоруської держави
тверді запевнення: заплановані російськобілоруські стратегічні навчання «Захід –
2017» поблизу українського кордону не перетворяться на підготовку Російською Федерацією плацдарму для вторгнення на українську
землю з білоруської території. Я дуже вдячний
нашим білоруським партнерам за сумлінне
виконання міжурядової угоди щодо додаткових заходів довіри і безпеки. Вона передбачає завчасне інформування про здійснення в
їхній прикордонній зоні будь-яких військових
навчань, розгортання військових частин та
новітніх видів озброєнь.
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ПРО ДЕМАРКАЦІЮ
Крім того, глави держав домовилися уже найближчим часом завершити процес демаркації
спільних кордонів, який, на жаль, не проводився
в останні роки. Це стане додатковим чинником
посилення безпеки обох країн. Президент України
засвідчив свою впевненість, що українськобілоруський кордон був, є і залишатиметься кордоном дружби, добросусідства і партнерства.
ПРО «БЕЗВІЗ»
Петро Порошенко не оминув у своєму зверненні питання безвізового режиму з Європейським Союзом, що, безумовно, накладе свій
відбиток на службу вартових рубежу:
– Шановні воїни-прикордонники! Україна, її народ, вибороли безвізовий режим для
поїздок до Євросоюзу. Сьогодні ми чекаємо
11 травня – рішення Ради Європейського
Союзу, яке надасть кожному українському
громадянину, що має біометричний пас-

«Відвагу та самопожертву, мужність і героїзм,
відчайдушність та бойове братерство демонструють наші
воїни кожного дня, кожної години, кожної миті».
ПРО ТЕРОРИСТІВ

Прикордонник
України

порт, право безвізового перетину кордону.
Немає більше необхідності чекати у довгій
черзі біля посольств, збирати купу довідок,
платити гроші. Це надзвичайно важливе для
нашої країни рішення. Якщо хочете – це рубікон, коли ми відходимо від російської імперії та повертаємося до нашої європейської
колиски. 11 червня це рішення має вступити в
силу, українці зможуть вільно подорожувати.
Потік громадян України, які їздитимуть до

Європи, точно зросте. Збільшиться і навантаження на Держприкордонслужбу. Ставлю
вам завдання: забезпечити високоякісне
обслуговування державним сервісом під час
перетинання кордону громадянами України
і нашими гостями. Не допустити появи черг.
Ми прибрали черги біля посольств і не можна
дозволити, щоб вони виникли у майбутньому
під час перетинання кордону. Час підготуватися до цієї вагомої події в історії України ще
є. Пане Голово, ставлю завдання: забезпечити
належну організацію цього процесу.
Також Президент підкреслив, що він уже
визначив завдання зробити дешевшим транспортне сполучення, «запустити» в Україну так
звані лоу-кости, які дозволять за декілька десятків
євро вільно добратися туди і назад у більшість європейських країн. Адже це теж важливий крок для
посилення європейської інтеграції нашої держави.
– Шановні воїни-прикордонники! –
Завершив своє звернення Верховний Головнокомандувач. – Бажаю вам подальших успіхів у вашій нелегкій, ризикованій, але дуже
почесній службі на благо нашої Батьківщини.
Дякую вам за службу. Слава Україні!
n
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здравниця

Коли грязь – не бруд, а ліки
У травні більшість із нас
визначається з майбутньою
відпусткою. Питання «де та
як відпочити» автоматично
переходить у розряд нагальних,
а пошук місць для відновлення
розхитаного за рік здоров’я
стає нав’язливою ідеєю. Це
чудово розуміють і в оздоровчих
закладах, які в умовах конкуренції
намагаються почати сезон із
чимось новеньким.
Прикордонний санаторій
«Аркадія» – не виняток. Цьогоріч
він потішить своїх гостей
новою, дуже корисною «фішкою:
у здравниці розпочала роботу
грязеводолікарня.
Андрій КУЧЕРОВ
НЕ ЧОРНОЗЕМАМИ ЄДИНИМИ…
Одним із перших зафіксованих випадків застосування лікувальних грязей були
так звані «єгипетські ванни». Давні ескулапи мастили тіло пацієнта добутим із дна
річки мулом, який, підсихаючи на сонці,
перетворювався на кірку. Через деякий
час її змивали водою. Ефект був більш ніж
переконливим, про що свідчать старовинні
манускрипти. Після цього створення будьякого «дива світу» було «по плечу». Проте
зрозуміло, що абияка багнюка для цього не
підходить. Необхідна багата на мінерали та
мікроелементи субстанція, яка зустрічається
далеко не скрізь.
Та виявляється, що й Україна володіє ресурсами, не гіршими за фараонські.
Значні запаси лікувальних грязей зосереджені на півдні: у Одеській, Миколаївській,
Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, а також у Автономній Республіці Крим.
Не обділені цим природнім багатством й інші
регіони, зокрема, північно-західні області та
Закарпаття.
На базі цих покладів функціонують
найстаріші в Україні курорти: Бердянськ,
Євпаторія та Куяльник. Тут використовують
мулові грязі. А до прикладу, у Миргороді,
Моршині, Немирові та Черче поширений
інший, проте не менш цілющий різновид –
торфові грязі.
Сучасній медицині відомо майже все
про походження, склад, властивості і механізми дії грязей. Ефективність лікування
пелоїдами (саме так називають науковці ці
природні утворення) доведено давно. Оздоровлення на бальнеологічних курортах
обов’язково порекомендують пацієнтам із
ураженням нервової системи, хребта, суглобів, з наслідками травм та операцій, а також
із недугами органів травлення. Завдяки своїм
цілющим властивостям диво-грязі сприяють
нормалізації кровообігу та дихання, а також
покращенню обміну речовин.

– Тому думка про те, щоб створити
у
нас
спеціалізоване
відділення, народилася сама собою, –
продовжує Олена В’ячеславівна. – До того ж
аналіз рівня здоров’я та захворюваності прикордонників свідчить: інтенсивна служба
з часом може спричинити захворювання
опорно-рухового апарату, а постійна напруга
та стреси – порушення роботи серцевосудинної системи. З часом можуть виникнути
гастроентерологічні, урологічні, гінекологічні та нефрологічні проблеми.
Виходячи на пенсію, військовослужбовці
набувають інших, вже хронічних захворювань. Чимало проблем є й у членів сімей
прикордонників. Адже вони завжди поруч зі
своєю «половинкою», яка постійно змінює
місця служби.
Окрема категорія пацієнтів – учасники
бойових дій. Минулого року більше 300 наших
колег, які брали участь в АТО на сході держави,
відновлювали здоров’я в «Аркадії», яка сьогодні є базовим лікувальним закладом Служби.
У 2016-му тут пролікувалося 436 військовослужбовців, 291 пенсіонер, серед яких 129

ветеранів військової служби, 62 інваліди та
16 учасників війни. Крім цього, послугами
«Аркадії» скористалися понад 150 членів
сімей військовослужбовців.
МЕТОДИКИ – НОВІТНІ,
ПЕРСОНАЛ – НАЙКРАЩИЙ
– Свого часу ми ретельно вивчили весь
ланцюжок питань щодо лікування грязями
та термальними водами. І крок за кроком
почали працювати, – зазначає керівник
«Аркадії». – Заздалегідь закупили сучасне
обладнання, розпочали капітальне відновлення будівлі корпусу нового відділення.
Паралельно займалися оформленням необхідної документації.
Ще два аспекти, без яких успіх проекту
неможливий: методики та фахівці. Необхідні
медичні протоколи було розроблено спільно
з Українським науково-дослідним інститутом медичної реабілітації та курортології.
Медсестри, що виконують усі процедури,
мають переважно вищу або першу кваліфікацію. У повсякденній діяльності медики

УНІКАЛЬНИЙ КУТОЧОК ОДЕСИ
– Створення на нашій базі грязеводолікарні – ідея не нова, – розповідає начальник
клінічного санаторію «Аркадія» полковник медичної служби Олена Футрук, – адже
поблизу розташовані джерела рідкісних термічних вод.
За її словами, глибока свердловина, пробурена у сусідньому з «Аркадією» пансіонаті,
має особливий склад води з лікувальними
властивостями. Фахівці дали їй назву «Одеса –
надглибока». Подібна зустрічається лише у
деяких районах Далекого Сходу.

Ванна для проведення різноманітних підводних масажів (аква-нео)

покладаються на безцінний досвід та професіоналізм начальника відділення фізіотерапії Ірини Бабової, яка є головним науковим
співробітником згаданого НДІ.
До речі, в «Аркадії» і раніше застосовували перевірені новітні лікувальні методики,
які базуються на немедикаментозних природних факторах. Наприклад, мікрокліматотерапія в «соляній печері», озонотерапія,
лікувальні грязі Куяльницького лиману та
озера Сиваш, а також аромотерапія.
Крім того, тут реалізується програма
безбар’єрної архітектури (створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з
обмеженими фізичними можливостями), що
забезпечує доступність лікування для людей
з особливими потребами – так званих спинальників. Освоєно і методики реабілітації
після поранень та з ушкодженнями опорнорухового апарату, що, безумовно, сприяє
відновленню військових, які брали участь у
бойових діях на Сході.
ГРЯЗЕВОДОЛІКУВАННЯ:
ЧОГО ЧЕКАТИ ПАЦІЄНТУ?
– Основна спеціалізація цього напрямку
– лікування захворювань опорно-рухового
апарату, – говорить Олена Футрук. Насамперед, це стани після травм та оперативних
втручань, ревматоїдний поліартрит у неактивній фазі, подагра, артроз, деформуючий
остеоартроз, посттравматичний артроз тощо.
За словами керівника закладу, добре піддаються реабілітації захворювання хребта,
наслідки його переломів без порушення функції спинного мозку, хвороба Бехтерєва, різні
види артритів та поліартритів, також захворювання кістково-м’язової системи і сухожиль.
Вже сьогодні в «Аркадії» успішно лікують чимало недугів нервової та серцевосудинної системи, а також шкіри. Окремо
необхідно відзначити захворювання кровоносних судин, які зустрічаються все частіше.
У грязеводолікарні пацієнтам запропонують ванни вихрові, перлинні, вуглекислі, сидячі,
гідромасажні та гальванічні. Наступний спектр
медичних послуг – різноманітні лікувальні
душі (висхідний, циркулярний, гідролазерний
та Шарко). Не зайвими для багатьох стануть і
теплолікувальні процедури: озокеритотерапія,
в основі якої лежить застосування особливого
мінералу озокериту, або як його ще називають
пахучий чи гірський віск, та, безумовно, різноманітні грязьові процедури.
– Як і у попередні роки ми запрошуємо прикордонників, ветеранів і цивільних
працівників Служби, а також членів їхніх
сімей у разі медичних показань використати можливість приїхати в «Аркадію»,
щоб відпочити та покращити своє здоров’я,
– підсумовує полковник медичної служби
Олена Футрук.
n
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свято
День матері має
різні традиції та різну
історію становлення, але
несе в собі одну загальну
ідею – данину матерям,
вираз пошани й поваги
їхній праці, мужності
та безмежній любові.
Тож у сьогоднішньому
номері ми нагадаємо,
як відзначають його
українці.
Світлана ДЕЙЧУК
З ІСТОРІЇ СВЯТА
1910 року американка Анна Джервіс, яка
рано втратила матір і боляче пережила цю
трагедію, вирішила відзначати День матері
в школі, де вчителювала. Вона помітила, що
у тих родинах, де матір поважають, проб
лемних дітей не буває. Учні та їхні батьки
з радістю підтримали ініціативу вчительки.
Незабаром свято стало настільки популярним, що вже за чотири роки Конгрес США
прийняв постанову про святкування Дня
матері у другу неділю травня.
Уперше в Україні, а саме на теренах
Галичини, це свято почали відзначати з
1929 року. Цього дня люди йшли зранку до
церкви на богослужіння, а пізніше діти під
звуки музики, з квітами в руках крокували
вулицями міст чи сіл до площі, де відбувалася урочистість.
Проте з історії відомо, що Свято матері
в Україні відзначали значно раніше як день
Божої Матері, Матері Землі та Матері земної, і також у другу неділю травня.
Як саме відзначали його наші предки,
розповідають народні джерела. Другої неділі
травня діти поспішали до рідної домівки,
щоб за давнім звичаєм вшанувати матір
хлібом і подарунками. Відчинивши двері,
промовляли: «Пороги, пороги, із вас —
дороги! Дозвольте ступити, матір обійняти,
сиву голубоньку поцілувати».
Мати зустрічала дітей, скроплюючи їх
свяченою водою, і вітала словами: «Вода до
ніг — на долю, вода до рук — на щастя, вода
на поріг, щоб у достатку жив наш рід!».
Син вручав свій подарунок (хустину,
чобітки або черевички). Мати з великою
пошаною приймала дарунки і клала їх на
стіл поряд із хлібом: «Хліб на столі — доля в
руці, щастя вітається, доля — не цурається».
І далі промовляла: «Нехай люди бачать,
а онуки вчаться, матір поважають — честь
бережуть».
Вітала маму й донька. Біля братових
дарунків клала вишиванку — блакитне з
жовтим по білому. Нитки добирались у
святкові дні, а спліталися у візерунок у Чистий четвер: «щоб мали наступальну силу від
лихого ока і слова». Не було на тій вишиванці чорного кольору – нехай матуся на сім
світі добро творить.

1939 року свято заборонила радянська
влада. За часів незалежності День матері
повернувся в Україну і відзначається у
другу неділю травня. Сьогодні – це свято
Божої Матері, матері України і нашої земної матері, яка дала нам життя. Адже вони є
тими чистими джерелами, з котрих людина
живиться від першого свого подиху на цьому
світі до останніх днів життя.
МАМА – БЕРЕГИНЯ
В Україні жінка споконвіку асоціювалася з берегинею сім’ї. Мама… Чи є в світі
слово більш прекраснее і ніжне?! У матері
добрі й ласкаві руки, найчутливіше серце, в
якому ніколи не згасає любов, воно ніколи
не залишається байдужим. Скільки спогадів
і тепла таїть це магічне слово, бо називає
людину, яка для нас найближча, найдорожча, найрідніша!
Мама – основа всіх основ. Вона народжує і виховує дитину, плекає, оберігає від
біди і горя, турбується за її долю, переймається її болем на відстані. Мати несе велику

У Сполучених Штатах Америки свято
матері за популярністю не поступається
іншим, а кількість бажаючих купити
подарунок найдорожчій людині зростає
з кожним роком все більше й більше.
Цього дня діти приходять до своїх
матусь, щоб привітати і вручити їм подарунки. Також у День матері прийнято
носити гвоздики в петлиці піджака: червона — мама жива, біла — мама вже на
небесах.

ДЕНЬ МАТЕРІ У СВІТІ

Із теплом і душевним трепетом згадуємо ми свою рідну оселю і добре знаємо,
що сильні тоді, коли не одинокі, коли є
кому підтримати. Коли маємо дружну
сім’ю – нашу опору, місце, де знаходиш
затишок, розуміння і любов.
У житті кожного є дві найважливіших
людини – це мама і тато. Письмо Старого
Завіту про пошану батьків каже так: «Хто
шанує батька, той гріхів позбувається. Хто
звеличує матір свою, той немов скарби зби-

У Британії прийнято відзначати Материнську неділю. Цього дня вітають усіх
матерів і дякують за турботу. Цікаво, що
з поширенням християнства в Європі, це
стало святом Матері Церкви – духовної
сили, що дає життя і захищає від зла. Також
донині прийнято приносити в цю дату своїй
мамі так званий «материнський торт» і просити у неї благословення.

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ

Мамо моя золота...

відповідальність у своїй сім’ї, як стверджує
народне прислів’я: «Один кут у домі тримає
батько, а три – мати».
Ніхто так, як вона, не здатен відчути
і зрозуміти зранену душу, коли дитині
погано, вона співпереживає з нею, уміє
поспівчувати. Материнська любов – це найсвятіше почуття, яке робить жінку здатною
на найбільшу самопожертву.

«Шануй батька і матір твою, щоб тобі було добре,
і щоб ти довго прожив на Землі»
Окрім дітей вітали господиню рідня та
чоловік. Добрим знаком було отримати в
подарунок від чоловіка ложку, коралі, сонтраву – символи життєвої снаги, надійності
та спокою. Проте найкориснішим вважалося зібрати вранці росяні пелюстки яблуневого цвіту і потай, із-за спини, обсипати
ними жінку. Це оберігало її від хвороб, возвеличувало у материнстві. Діти, які не могли
приїхати на свято, передавали мамі свої
вітання, а у себе вдома ставили перед образом Богородиці свічку і просили у Бога для
матері здоров’я й щасливого життя.

якісь випробовування. Мати – усьому початок, берегиня роду, домашнього вогнища
Саме вона є тією ниточкою, яка єднає всю
родину.
Цього дня згадуємо і світлу пам’ять
матерів, які відійшли у Вічність.
День матері – це найкраща можливість
сказати мамі, як сильно ви її любите і цінуєте. А ще – гарний привід нагадати тим,
хто завжди зайнятий, постійно в роботі і
не встигає бодай зателефонувати мамі й
почути рідний голос, – привітайте своїх
мам!

Віддаючи шану нашим матерям, ми відзначаємо їхні чесноти: чуйне серце, ніжну
материнську любов, дбайливе ставлення до
своїх дітей, особливу опіку над ними заради
їхнього щастя. Перші враження, які переживає дитина, лишаються у душі на все життя.
Прекрасне дитинство! З нього виходять, та
до нього вже не вертаються. Єднає з ним
лише дорога матуся, її колискова пісня, а ще
– приємні спогади. Пригадаймо недоспані
ночі, в які мама чатувала над нами, коли
ми були ще малятами, біль її серця коли ми
захворіли чи заплакали, або переносили

Емоційні італійці ніколи і ні за що не
стануть пропускати День матері. Вони дуже
шанують своїх батьків, прислухаючись до
них у всьому. У це свято діти несуть своїм
мамам подарунки, квіти і різні кулінарні
вироби. Для жителів Італії дуже важливо
показати своїм ненькам, що вони вдячні їм
за любов та опіку.
У Німеччині почали виділяти для своїх
матерів особливий день ще задовго до
появи цього свята у всьому світі. У німців
було прийнято відвідувати навесні своїх
родичів і бажати їм багатства з процвітанням, але крім цього вони окремо благословляли своїх мам з великими почестями.
Досі вважається, що головний подарунок
– це нагадування, що про батьків ніколи не
забувають.
Китайці сприймають День матері, як
можливість віддати належне мамам за
працю, безкорисливу жертву заради блага
дитини і безмежну любов. У цей день купують квіти і різні сувеніри, щоб зробити
приємний сюрприз. У багатьох містах
дорослі діти влаштовують ранки з постановками, накривають столи із щедрим
частуванням для всіх, хто приходить на
урочистість.

рає. Усім своїм серцем прославляй свого
батька, і не забувай про болі матері твоєї.
Пам’ятай, що вони привели тебе на світ:
чим заплатиш за те, що вони для тебе вчинили?».
Батьки – найголовніші люди, тому
що подарували нам життя. І вже за одне
це треба цінувати їх і бути вдячними. Рід
завжди стояв і стоятиме біля витоків людського життя і щастя, надаватиме сили,
відваги і енергії. Якщо дитина відмовляється в душі від батька, тим самим несвідомо і від чоловічого в собі, тобто від таких
якостей, як гідність, цілеспрямованість,
успіх, відповідальність і дорослість. Якщо
ж немає зв’язку в душі з матір’ю – виникають проблеми у сімейних і міжособистісних взаєминах. Адже що є в людини
найкращого – це все від батьків. Тож хто із
вдячністю ставиться до своїх батьків, щасливий.
Варто навчити дітей вдячності, адже
подяка – це ключ до успіху і перемоги.
Невдячність вбиває і себе, і оточуючих, вона
породжує невдоволення та неуспіх. Слід
прийняти себе, свій рід – і тоді ви побачите
шлях у щасливе життя, в якому розкриються
ваші найкращі здібності!
n

8

Прикордонник
України

К А Л Е Й Д О С К О П
від щирого серця!

зірки на погони
від 20 квітня 2017 року № 390-ос
підполковник
по Окремому контрольно-пропускному
пункту «Київ» Державної прикордонної
служби України
майору ПРОЦЕНКУ Петру Миколайовичу
від 27 квітня 2017 року № 420-ос
майор медичної служби
по Центральному клінічному госпіталю
Державної прикордонної служби України
капітану медичної служби ФУРЛЕТІ
Вікторії Віталіївні

від 30 квітня 2017 року № 431-ос
майор
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Західному РУ ДПСУ
капітану ОНИШКУ Віталію Вікторовичу
від 03 травня 2017 року № 435-ос
підполковник
по Східному РУ ДПСУ
майору ХОРУЖЕНКУ Володимиру
Сергійовичу
Управління
кадрового менеджменту АДПСУ

спорт

Капітан 2 рангу Олександр
Власюк допоміг команді Східного
регіонального управління
здобути друге командне місце
у змаганнях із спортивного
орієнтування та виборов
золото в індивідуальному
заліку.
Мирон СИДОР

Валерія Миколайовича з 65-річчям;
старшину у відставці ШУЛЬГУ Володимира Михайловича з 60-річним
ювілеєм, а також іменинників травня:
полковника ВАСИЛЬКІВСЬКОГО Владислава Станіславовича; підполковника КОЗАЧУК Анжелу Миколаївну;
полковників у відставці: КАСЯНОВА
Федора Семеновича, ПАВЛЮКА
Миколу Івановича; підполковника у
відставці БАРАБАНОВА Євгена Васильовича, майора у відставці СОКОЛОВ
СЬКОГО Володимира Миколайовича; старших прапорщиків у відставці:
ЗАГОРНОГО Івана Олександровича; НИТИЧУКА Олександра Дмитровича; КУПРІЯНОВА Анатолія
Михайловича; КОВАЛЬОВА Василя
Миколайовича; БУДНИКА Віктора
Йосиповича; КОЛОБЕРДУ Миколу
Вікторовича; КІРІЛЮКА Сергія Анатолійовича; ПЛЕХАНОВА Олександра Георгійовича.
У ці святкові дні бажаємо вам усім міцного здоров’я, довгих років достойного
життя! Нехай тепле весняне сонце зігріє
ваші душі, а доброта і радість заповнять
серця! Хай завжди у домі буде щастя, а
ваша енергія, мужність і сила не згасають
з літами!

варто знати

Упродовж двох днів 26 команд та понад
100 прикордонників з усієї України змагалися за звання найкращих у цьому виді
спорту. За команду Донецького прикордонного загону виступав представник Маріупольського загону Морської охорони капітан 2 рангу Олександр Власюк.
За умовами змагань учасники за допомогою карти та компаса мали якнайшвидше знайти задані контрольні пункти
на місцевості. Важливо було не збитися зі
шляху та пройти дистанцію першим. Також
для перемоги необхідні висока психологічна підготовленість, наполеглевість, рішучість та сміливість. Виграє той, хто знайде
найкоротший шлях.
Спочатку Олександр Миколайович здобув перемогу в своїй групі, а пізніше показав хороший результат у складі команди.
За кількістю балів змагань команда
Донецького прикордонного загону посіла
четверте місце в естафеті. Перше місце Олександра Власюка та високі бали інших членів
команди допомогли вибороти Східному регіональному управлінню друге місце.

8 фактів про Україну
у Другій світовій
У підсумку найкращою стала команда
Луцького прикордонзагону, друге місце
здобули прикордонники Чернівецького
загону, а третє – вибороли представники
Чопського загону. Серед регіональних
управлінь Служби перше місце зайняли
прикордонники Північного, друге – Східного, третє – Західного РУ.
Такі чемпіонати мають на меті закріпити вміння прикордонників орієнтуватися на місцевості, що дуже важливо під
час охорони рубежу. Особливо це стає у
нагоді під час пошуку порушників і можливих місць переховування контрабандних
товарів.
n

поетичним рядком

День 9 травня
Він пройшов через страшні

дороги –
День, коли затих останній бій,
День розплати, тиші, Перемоги,
День, що завітав у кожен дім.

І сьогодні, через сім десятків літ
після закінчення війни,
Як я хочу, щоб жили в достатках
Ті, що кров’ю землю напоїли,
Вражу відганяючи грозу.

І були не в силах залишатись,
Люди у квадратах стін своїх.
З радості хотілось обійматись,
І звучав такий щасливий сміх!

І ішли солдати Перемоги,
І штандарти видалися ниць,
Очі воїнів немов пересторога,
Пломеніли в полум’ї зірниць.

Щось співали, плакали, кричали,
Всі були немов одна сім’я.
І букети квітів роздавали,
І цвіла салютами Земля…

І ніщо так душі не ріднило
Як та радість – на весь світ одна,
Та, що гордо розправляла крила, –
Люди, – мир! Закінчилась війна!
Надія ПАСІЧНИК

Прикордонник
України

Видається
з липня 1943 року

Командування та колектив Південного регіонального управління щиро
вітають з днем народження іменинників
травня: полковників КОМАРОВА Ігоря
В’ячеславовича та ГОРДЄЄВА Віталія Володимировича; капітана 1 рангу
МАЙМУЛУ Сергія Ілліча; підполковників: ВЛАЩЕНКА Олексія Анатолійовича, ПИЛИПЧУКА Дмитра Івановича, ЛЯМЦЕВА Ігоря Вікторовича та
майора КРУШЕЛЬНИЦЬКОГО Віталія
Миколайовича!
Від усієї душі бажаємо всім міцного
здоров’я, благополуччя, оптимізму, міцного духу, наснаги та благополуччя!
Рада та актив Одеської обласної громадської організації «Ветеран кордону»
щиро та сердечно вітають з нагоди святкування Дня Перемоги над нацизмом та
Дня прикордонника учасників бойових
дій у ВВВ, учасників ВВВ, ветеранів прикордонної служби, учасників бойових дій
та територіях інших держав, учасників
АТО, вдів і членів сімей Одеського, Ізмаїльського прикордонних загонів, Одеської
окремої авіаційної ескадрильї та ювілярів: полковника у відставці РИБАЛКА
Валерія Володимировича з 70-літнім
ювілеєм; капітана у відставці КОБЛИКА
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У період, коли
російські ЗМІ активно
намагаються зобразити
українців активними
прихильниками фашизму та
колабораціоністами, цікаво
ознайомитися з фактами, які
засвідчують протилежне.
Олена ТАЩИЛІНА
Для українців війна розпочалася в
березні 1938 року, коли внаслідок Мюнхенської змови дружні Німеччині угорські
війська збройно захопили новопроголошену Карпатську Україну, що перед тим
була в складі Чехо-Словаччини. У боях було
втрачено 430 убитими та понад 400 пораненими бійців Карпатської України.
У вересневій кампанії 1939 року вже 112
тисяч українців вступили у двобій з Вермахтом у складі Війська Польського. 7 834
жовнірів української національності загинули у боях з Вермахтом під польськими
прапорами, а 16 тисяч отримали поранення
у вересневій кампанії.
В Україні Червона армія широко практикувала так званий «достроковий» призов
юнаків 16–17 років, яких без підготовки та
часто погано озброєних відразу кидали в
бій, в результаті чого вони масово гинули.
Загалом у Другій світовій війні загинув
кожен п’ятий українець. Серед військово
службовців призову літа 1941 року уціліли
тільки 3 відсотки із загальної кількості.
Загальні демографічні втрати України –
включно з убитими, жертвами концтаборів,
депортованими та евакуйованими – станов-
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лять не менше 14 млн людей. Із 41,7 мільйона людей, які мешкали до війни в УРСР, на
1945-й рік залишилося лише 27,4 мільйона.
Під час евакуації з України на Схід було
забрано близько тисячі найкращих промислових підприємств країни, які після
війни не повернули в рідні міста. Підприємства, за створення яких український
народ заплатив власною кров’ю і потом,
упродовж 1930-х років стали основою створення військово-промислового комплексу в
східній частині СРСР у повоєнні роки.
1941 року радянська влада при відступі
залишала «випалену землю». При евакуації в Запоріжжі «совіти» висадили в повітря
Дніпрогес. У Дніпропетровську було підірвано хлібокомбінат разом із робітниками. В
Одесі, при відступі Червоної армії, затопили
приморські квартали разом із жителями, а
поранених червоноармійців скинули в море
разом із санітарними машинами. З Харкова вивезли сотні представників інтелігенції, щоб їх спалити в закритому будинку. В
Умані у льоху живими замурували людей.
Таких прикладів багато. І все це робили не
нацисти, а комуністи під час відступів.
Українці воювали проти Німеччини і в
складі інших армій та військових частин,
зокрема багато з них служило в американській і канадській армії (в останній їх
нараховувалося 40 тисяч). Вони воювали і в
французькому Русі опору. Тисячі українців
служило у польській армії генерала Влади
слава Андерса і брали участь у військових
діях на британській стороні у Єгипті, Лівії
й Італії. Також західні українці становили 2
відсотки складу польської дивізії ім. Тадеуша Костюшки та 70 відсотків чехословацької бригади генерала Людвіга Свободи. n
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