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ПРАВОВЕ ПОЛЕ КУЛЬТУРА

Відповідальність зросла 
в рази

Ірина Федишин 
на «нульовому рубежі»

На зміну АТО – операція 
Об’єднаних сил

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

СТОР. 2 СТОР. 6-7 СТОР. 8

«У РІДНІМ КРАЮ 
ПАНУВАТИ НЕ ДАМО НІКОМУ!»

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

1,842 
оформлено встановленим 
порядком

млн
осіб

особу381
затримано за незаконне 
перетинання кордону, 
зокрема 7 незаконних мігрантів

затримано товарів і вантажів, які 
незаконно переміщувалися через 
державний кордон, на суму

1,214 млн
грнПРОДОВЖЕННЯ СТОР. 4-5

У СТОЛИЦІ НА СОФІЙСЬКІЙ ПЛОЩІ ЗА УЧАСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
ВІДБУЛИСЯ УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ 100-РІЧЧЯ ІЗ ДНЯ СТВОРЕННЯ КОРПУСУ КОРДОННОЇ 
ОХОРОНИ УНР ТА 26-ГО ВИПУСКУ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРД ОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.
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КОРОТКО 
ПРО ГОЛОВНЕ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
№ 109/2018

ПРО ПРИСВОЄННЯ Є. ПІКУСУ 
ЗВАННЯ ГЕРОЙ УКРАЇНИ

За виняткову особисту мужність і 
героїзм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної ціліс-
ності України, вірність військовій при-
сязі постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удо-
стоєнням ордена «Золота Зірка» ПІКУСУ 
Євгенію Михайловичу – полковнику 
(посмертно).

 
Президент України П. ПОРОШЕНКО

26 квітня 2018 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 111/2018
ПРО ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА УКРАЇНИ

З метою вшанування мужності та героїзму захисників державного 
кордону України, враховуючи внесок прикордонників у боротьбу за 
незалежність України, постановляю:

1. Установити в Україні професійне свято – День прикордонника України, 
яке відзначати щороку 30 квітня.

2. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 25 травня 1992 року № 308 «Про свято День 

прикордонника»;
Указ Президента України від 21 травня 2003 року № 431 «Про внесення 

зміни до Указу Президента України від 25 травня 1992 року № 308».
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
27 квітня 2018 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 112/2018
ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

1. Присвоїти військове звання генерал-полковника 
генерал-лейтенанту ЦИГИКАЛУ Петру Олександровичу – 
Голові Державної прикордонної служби України.

2. Присвоїти військове звання генерал-майора:
полковнику ГРЕСЬКУ Юрію Петровичу – директору 

Департаменту охорони державного кордону Адміністрації 
Державної прикордонної служби України;

полковнику ІГНАТЬЄВУ Андрію Михайловичу – началь-
нику Азово-Чорноморського регіонального управління Дер-
жавної прикордонної служби України;

полковнику ЦЕВЕЛЬОВУ Олегу Євгеновичу – першому 
заступнику начальника регіонального управління – началь-
нику штабу Донецько-Луганського регіонального управління 
Державної прикордонної служби України.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
 27 квітня 2018 року

За значний особистий внесок у справу охорони дер-
жавного кордону, захист державного суверенітету 
та територіальної цілісності України, відродження 
військово-історичної спадщини та з нагоди Дня прикор-
донника постановляю:

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня
МАКАРОВА Анатолія Андрійовича – голову комі-

тету громадської організації «Всеукраїнська організація 
ветеранів-прикордонників», генерал-лейтенанта у відставці;
Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

ГЛОВУ Ігоря Григоровича – першого заступника голови 
Громадської ради при Адміністрації Державної прикордонної 
служби України, полковника запасу,

ЗАЯРНОГО Віктора Михайловича – ветерана Державної 
прикордонної служби України, генерал-лейтенанта у відставці,

МАТВІЙЧУКА Петра Анатолійовича – генерал-майора;
Нагородити орденом «За мужність» III ступеня

ДУЛЬКА Ігоря Миколайовича (посмертно) – сержанта,
ПОБЕРЕЖНИКА Владислава Володимировича – полковника;

Нагородити орденом Данила Галицького
ЗОРІНА Олексія Вікторовича – підполковника,
КИРІЯ Олега Анатолійовича – генерал-майора,
ЛОПАТУ Віталія Васильовича – полковника,
ЦАПЮКА Руслана Валерійовича – полковника;

Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
ГУРСЬКОГО Мирослава Юрійовича – полковника,
КОВАЛЕНКА Ігоря Дмитровича – полковника,
СИРІНСЬКОГО Миколу Володимировича – капітана 1 рангу;

Нагородити медаллю «За бездоганну службу» III ступеня
ВОРОНУ Олега Вікторовича – капітана 3 рангу,
СПАССКІНА Сергія Анатолійовича – старшого прапорщика,
ХАЛАТУРНИКА Олександра Миколайовича – підполковника;

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
АРТЕМЕНКА Ігоря Валентиновича – капітана,
ГАТЕЛЯКА Івана Івановича – старшого прапорщика,
ДУШКА Андрія Олександровича – старшого прапорщика;

Нагородити відзнакою Президента України – Хрестом 
Івана Мазепи

ТРЕУСА Сергія Петровича – заступника голови комі-
тету громадської організації «Всеукраїнська організація 
ветеранів-прикордонників», генерал-майора запасу;

Присвоїти почесні звання:
«ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ»
РАКУЛУ Юрію Павловичу – артисту-вокалісту Академічного 

ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України;
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ»
КУЗНЕЦОВУ Володимиру Івановичу – відповідальному 

секретареві – головному спеціалісту відділу Головного центру стра-
тегічних комунікацій Державної прикордонної служби України;

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»
ЛИСОМУ Миколі Івановичу – професорові кафедри 

факультету Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького, полковнику;

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»
ІВАЩЕНКУ Андрію Андрійовичу – начальникові 

військово-медичного клінічного центру Західного регіональ-
ного управління Державної прикордонної служби України, 
полковнику медичної служби.

 
Президент України П. ПОРОШЕНКО

26 квітня 2018 року  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 110/2018
ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ

Шановні прикордонники!

Вітаю персонал Державної прикордонної служби 
України із професійним святом – Днем прикордонника, 
яке відтепер в Україні відзначатимуть 30 квітня.

Переконаний, що, примножуючи славу попередніх 
поколінь, сучасні вартові рубежів Української держави 
і надалі залишатимуться взірцем професіоналізму, 
чесності і самовідданості у відстоюванні суверенітету 
нашої країни.

Слава українським прикордонникам!
Слава Україні!

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

НА ЗМІНУ АТО – 
ОПЕРАЦІЯ 
ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ
Президент України, Верховний 
Головнокомандувач Збройних 
Сил країни Петро Порошенко 
оголосив про перехід від формату 
АТО до операції Об’єднаних сил на 
території Донецької та Луганської 
областей під керівництвом Збройних 
сил України для забезпечення 
захисту територіальної цілісності, 
суверенітету і незалежності нашої 
держави. Президент підписав 
відповідний наказ, згідно з яким 
30 квітня розпочалася операція 
Об’єднаних сил. Він також передав 
повноваження керівництва 
операцією об’єднаних сил генерал-
лейтенанту Сергію Наєву. Глава 
Держави поставив низку завдань 
перед керівництвом силових 
структур з метою реалізації 
вимог Наказів Верховного 
Головнокомандувача. Петро 
Порошенко зазначив, що в разі 
загострення обстановки необхідно 
залучати до складу Об’єднаних сил 
додаткові засоби Збройних Сил 
України і всіх без винятку інших 
силових підрозділів, складових 
частин сектора оборони і безпеки. 
Глава Держави висловив упевненість, 
що це не просто зміна формату. Це 
нові можливості захисту української 
території, наших громадян, для 
того, щоб якнайшвидше земля 
окупованого Донбасу повернулася під 
суверенітет України і було створено 
умови для повернення і відновлення 
нормального життя на Донбасі для 
тимчасово переміщених осіб.

Тетяна ФІЛІПЕНКО

БЕЗВІЗ ПРАЦЮЄ 
НА ПОВНУ
11 червня 2017 року громадяни 
України з біометричними паспортами 
отримали право на безвізові поїздки 
до країн Європейського Союзу, 
окрім Великої Британії та Ірландії, 
а також до Ісландії, Ліхтенштейну, 
Норвегії та Швейцарії, які входять до 
Шенгенської зони, але не є членами 
ЄС. Загалом з початку введення 
безвізу до країн Європейського 
Союзу прослідувало 17,6 мільйона 
громадян. З них 4,2 мільйона –  за 
біометричними паспортами, а 490 
тисяч – скористалися безвізом. 
Прикордонне відомство цілком 
виконало державне завдання 
щодо удосконалення контрольних 
процедур в рамках запровадження 
безвізового режиму для громадян 
України. Зокрема, 157 пунктів 
пропуску на державному кордоні 
обладнано автоматизованими 
робочими місцями з функцією 
біометричного контролю. Сьогодні 
створена прикордонними 
відомством система біометричного 
контролю працює в усіх авіаційних, 
міжнародних і міждержавних пунктах 
пропуску на кордоні з країнами ЄС. 
Найчастіше наші співвітчизники 
обирають маршрут для подорожей 
через українсько-польський кордон, 
найменше – через пункти пропуску, 
що на кордоні зі Словаччиною.

Людмила ТКАЧЕНКО
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Вітаю зі сторіччям від часу створення прикордонного 
відомства України!

100 років тому, у березні 1918 року, Українська Народна 
Республіка сформувала першу новітню прикордонну службу 
незалежної України – Окремий корпус кордонної охорони. 
Разом з іншими державними установами нова служба стала 
одним з атрибутів відродженої української державності. З 
початку свого створення служба була кинута у вир кривавої 
боротьби за утримання незалежності – війну з більшовиками. 
Найкращою рекомендацією тій структурі служить один факт: 
уже 30 квітня 1918 року у ході важких боїв українські прикор-
донники вийшли на лінію українсько-російського кордону 
і встановили на ньому прикордонний стовп. Таким чином 
українці 100 років тому чітко продемонстрували своє праг-
нення жити із сусіднім народом по різні боки кордону.

Саме цю історичну подію сучасні прикордонники спра-
ведливо вирішили вважати точкою свого відліку. Здобувши 
важливу перемогу для своєї держави, українські прикордон-
ники засвідчили, що вони стали дієвим боєздатним воєнізо-
ваним формуванням Української Народної Республіки, яке 
готове виконувати свою основну функцію – захищати дер-
жавний кордон України. Тому символічність цієї дати є без-
сумнівною і важливою для всієї країни і сьогодні.

Слід зазначити, що сучасні українські прикордонники 
змушені діяти в умовах, схожих до квітня 1918 року: знову 
стримувати агресію сусідньої держави. Однак навіть перед 
таким безпрецедентним викликом нам вдається рефор-
мувати прикордонну службу та наближати її до західних 
стандартів. В умовах лібералізації перетину кордону з 
країнами Європейського Союзу Державна прикордонна 
служба України працює над спрощенням перетину кордону, 
адаптацією нормативно-правової бази до європейських 
стандартів, запровадженням інтегрованого управління 
кордонами.

Одним із основних завдань на поточний рік є безумовне 
посилення захисту нашого східного кордону. Впевнений, що 
подальша співпраця з нашими західними сусідами сприя-
тиме подальшому реформуванню служби та її успішному 
виконанню свого головного обов’язку – захисту державного 
кордону України.

Висловлюю подяку всім прикордонникам за чесну службу 
та належне виконання професійного обов’язку і присяги! 
Бажаю міцного здоров’я, довголіття, добробуту, успішного 
виконання завдань, а головне – миру на нашій землі!

Прем’єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН

Цього року відзначається 100-річчя з дня створення Окре-
мого корпусу кордонної охорони – попередника Державної при-
кордонної служби України. Вояки Окремого корпусу кордонної 
охорони боронили кордони Української Держави, контролю-
вали переміщення осіб, протидіяли незаконному переміщенню 
товарів, затримували дезертирів та кримінальних елементів, 
заклавши підвалини роботи сучасних прикордонників.

І сьогодні з українського кордону починається кордон цивілі-
зованої Європи. Ви – вартові переднього краю оборони України, 
героїчно і самовіддано виконуєте свій конституційний обов’язок, 
захищаєте суверенітет і територіальну цілісність, бороните спо-
кій наших громадян. Щира вдячність вам за бездоганне вико-
нання військового обов’язку, стійкість, гідність, патріотизм!

Низький уклін воїнам-прикордонникам, які загинули, 
захищаючи рідну землю!

Ми докладемо всіх зусиль, щоб державний кордон став 
нездоланним європейським валом для ворога – надійно 
захищеним та технічно обладнаним. Значним кроком у 
цьому напрямку стало запровадження біометричного контр-
олю, завдяки чому покращилася безпекова ситуація в країні, 
суттєво ускладнився доступ до України російських шпигунів, 
диверсантів і провокаторів.

Бажаю вам мужності, терпіння, витривалості та міцного 
здоров’я! Повертайтеся з бойового чергування живими та 
здоровими! Нехай Господь береже вас, ваші родини та нашу 
рідну Україну!

Зі святом!

Голова Ради національної безпеки і оборони України 
Олександр ТУРЧИНОВ

Шановні прикордонники!

Щиро вітаю усіх вартових державних рубежів!

Щиро вітаю вас із Днем прикордонника! 
Сьогодні ми відзначаємо свято, яке має виключно україн-

ський національний контекст та стало початком вшанування 
пам’яті справжніх українських героїв кордону, раз і назавжди 
відкинувши старі, нав’язані нам країною-агресором ідеоло-
гічні штампи.

У ці дні, в далекому 1918 році Окремий корпус кордонної 
охорони Української Народної Республіки став на охорону 
незалежності та соборності нової української держави. Укра-
їну було звільнено від більшовицької навали, а її кордони 
вперше визначено на місцевості. 

Ми не забудемо звитяги воїнів Української Народної 
Республіки та героїв, які полягли у неоголошеній і цинічній 
війні, що триває на сході України до останнього залишаючись 
вірними своєму конституційному обов’язку. 

Переконаний, що, примножуючи славу попередніх поко-
лінь, особовий склад Держаної прикордонної служби України 
і надалі залишатиметься взірцем професіоналізму, чесності, 
високої культури і самовідданості у відстоюванні суверені-
тету та незалежності нашої країни.

Висловлюю щиру вдячність кожному прикордоннику за ту 
нелегку, але таку почесну справу служіння Вітчизні, якій ви 
присвятили своє життя!

Ще раз вітаю вас із Днем прикордонника! 
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя і 

миру та затишку у ваших оселях.
Слава Україні!

Голова Державної прикордонної служби України 
генерал-полковник Петро ЦИГИКАЛ

Дорогі прикордонники! Шановні ветерани!

СМЕРТЕЛЬНА СХОВАНКА
Оперативники Донецько-Луганського 
регіонального управління реалізували 
отриману інформацію щодо знахо-
дження схрону з набоями на пустирі в 
населеному пункті Новотроїцьке, що 
на Донеччині. Вартові рубежу виявили 
майже три тисячі набоїв різного калібру 
в земляній схованці. Боєприпаси знахо-
дилися неподалік від житлових будин-
ків і автомобільної траси «Маріуполь 
– Донецьк – Слов’янськ». Ймовірно, 
були призначені для подальшого вико-
ристання ворожими диверсантами. 
Вилучені набої передано саперам 93 
бригади для знищення.

Валерія КАРПИЛЕНКО

ВАЛЮТНІ ПОРОГИ
У пункт пропуску «Гоптівка» прикор-
донники спільно зі співробітниками 
фіскальної служби виявили гро-
мадянина України, який намагався 
приховано вивезти 15 мільйонів 500 
тисяч рублів Російської Федерації. Під 
час прикордонно-митного контролю 
вартові рубежу Харківського загону 
звернули увагу на метушливу поведінку 
46-річного водія та вирішили ретельно 
оглянути його особисті речі та авто-
мобіль, на якому чоловік прямував до 
Росії. В порожнині порогів автівки пра-
воохоронці виявили п’ять поліетилено-
вих пакунків з іноземними купюрами. 
За цим фактом співробітники ДФС 
склали протокол про порушення мит-
них правил та вилучили кошти разом з 
автівкою. Загальна сума оцінки валюти 
за курсом НБУ, а також авто становить 
майже 6,7 млн гривень.

Дмитро КАЛЬНИЦЬКИЙ

ДО ЄВРОПИ 
ПІД КОВДРОЮ
Прикордонники Мукачівського загону 
в пункті пропуску «Лужанка» запобігли 
спробі незаконного вивезення з Укра-
їни малолітньої дитини. Під час прове-
дення поглибленого огляду автомобіля 
«Фольксваген» під ковдрою серед 
особистих речей водія та чотирьох 
пасажирів правоохоронці виявили 
п’ятирічну дівчинку. Дитина мала при 
собі біометричний паспорт громадянки 
України, який не був наданий прикор-
донникам для здійснення паспортного 
контролю. Один з чоловіків назвався її 
батьком, але не мав жодних дозвільних 
документів на вивезення дитини за 
кордон. Крім того, названий батько мав 
інше прізвище, а свідоцтво про 
народження дитини, що могло б 
підтвердити батьківство, теж було від-
сутнє. Про цей факт охоронці рубежу 
проінформували представників Наці-
ональної поліції. Наразі з’ясовуються 
всі обставини незаконного вивезення 
дитини за кордон.

Леся ФЕДОРОВА

ЗАХОВАНІ САМОЦВІТИ
У пункт пропуску «Устилуг» прикор-
донники Львівського загону спільно 
з представниками фіскальної служби 
оглянули автомобіль Skoda української 
реєстрації. Серед особистих речей 
водія, громадянина України, та двох 
пасажирів правоохоронці виявили 1,8 
кілограма необробленого бурштину. 
Наразі сонячне каміння вилучено 
компетентними органами та направ-
лено для проведення експертизи. Сума 
оцінки контрабанди встановлюється.

Марина МАРКЕВИЧ
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подія

далекому 1918 році війська 
Запорозького корпусу армії 
УНР разом із союзниками – 
частинами німецької та 
австро-угорської армії – у 

складі якої перебували українські січові 
стрільці, провели унікальну операцію 
з визволення України від більшови-
ків. Кримська група під керівництвом 
Петра Болбочана та Слов’янська група 
під керівництвом Володимира Сіке-
вича одне за одним визволяли україн-
ські міста. Саме тоді Окремий корпус 
кордонної охорони УНР став на захист 

незалежності та соборності нової укра-
їнської держави. 100 років тому на сухо-
путній ділянці кордону з комуністичною 
Росією та Великим військом Донським 
українські війська почали встановлю-
вати синьо-жовті стовпи.

Як Президент та Верховний Голов-
нокомандувач Збройних Сил України я 
прийняв рішення змінити дату профе-
сійного свята прикордонників. Підпи-
сав Указ про встановлення Дня прикор-
донника 30 квітня – на честь сторіччя 
нашої Прикордонної служби. Це свято 
має, нарешті, стати співзвучним реаль-
ним історичним подіям саме в Україні. 
А сучасна Україна є історичною спадкоє-
мицею УНР та Гетьманської Держави. Ми 
повертаємося до своїх витоків, до своєї 
історії. І політика історичної пам’яті 
знову стала українською. Держава офі-
ційно визнала і вшанувала учасників 
національно-визвольних змагань, – під-
креслив Глава Держави.

У заходах також взяли участь Секре-
тар РНБО Олександр Турчинов, Міністр 
внутрішніх справ Арсен Аваков, Голова 
Держприкордонслужби генерал-лейте-
нант Петро Цигикал та прикордонники 
різних поколінь. 

На площі вишикувалися випускники 
Національної академії ім. Богдана Хмель-
ницького, офіцери Адміністрації відом-
ства, зведений та парадний розрахунок і 
вихованці Сумського військового ліцею.

Серед випускників – 18 офіцерів, які 
брали участь у бойових діях на сході Укра-
їни, ще до вступу до навчального закладу. 
Двоє з них відзначені державними наго-
родами, а ще двоє – закінчили навчання з 
відзнакою. Клятву прикордонника зачи-
тав учасник боїв у районі Амвросіївки та 
Савур-Могили, випускник академії, лей-
тенант Ігор Квас:

«Захисники рубежів України, уро-
чисто клянемося своєю честю і совістю 
перед великим українським народом 
чесно і самовіддано охороняти і обо-
роняти кордон України, бути мужніми 
і відважними, нещадними до воро-
гів землі української. Не пожаліти ані 
крові, ані життя у боротьбі з ворогами, 
які зазіхають на Україну та її держав-
ний кордон. Ніколи не зрадити Укра-
їну. Клянемось! Бути вірними синами 
українського народу. Не посоромити 
своїх батьків та близьких. Бути гідними 
побратимів з давніх-давен до сучасності. 
Суворо дотримуватися девізу прикор-
донників. З нами – честь. За нами – дер-
жава. Клянемось, клянемось, клянемось! 
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну 
до Дону. У ріднім краю панувати не дамо 
нікому!».

Петро Порошенко привітав випус-
кників з успішним завершенням 
навчання та з початком офіцерської 
служби і зауважив: «Випускники Націо-
нальної академії Держприкордонслужби 
імені Богдана Хмельницького завжди 
були символом честі й доблесті, вірними 
військовій присязі. За будь-яких умов 
ви готові стати на захист українського 
кордону та української землі. Саме вам 
надалі розбудовувати прикордонну 
службу, примножувати її здобутки і фор-
мувати імідж України, гостинно зустрі-
чаючи і привітно проводжаючи гостей 
нашої країни, що прийшли до нас із 
добром. І також саме ви маєте дати гідну 
відсіч тим, хто намагатиметься прийти 
до нас з недобрими намірами».

Також Президент України підкрес-
лив, що у запеклих боях з російськими 
окупантами загинуло 70 мужніх при-
кордонників, вірних синів України, та 
попросив усіх присутніх вшанувати 
світлу пам’ять загиблих воїнів хвилиною 
мовчання.

За мужність і героїзм 825 воїнів при-
кордонників удостоєні державних наго-
род, один з них – зіркою Героя Укра-
їни. «Маю за честь вручити ще одну 
зірку Героя України рідним полковника 
Євгена Пікуса, його мамі Ганні Феодосі-
ївні та рідному брату Михайлу» – сказав 
Петро Порошенко.

Нагадаємо, офіцер Східного регіо-
нального управління під час виконання 
бойового завдання в районі пункту про-
пуску «Красна Талівка» 11 липня 2014 
року врятував життя двом прикордон-
никам, які підірвалися на фугасі та були 
тяжко поранені. Євген виніс поране-
них з-під вогню. Роковим для офіцера 
став день, коли у бойовому зіткненні 
поблизу Красної Талівки вартові 
рубежу, серед яких був і Євген, зіткну-
лися з диверсійно-розвідувальною 
групою, що порушила кордон з терито-
рії Росії. У бою, що тривав 2,5 години, 
загинули четверо прикордонників, троє 
були поранені. Наші побратими висто-
яли, прорив диверсантів не відбувся, 
але, на жаль, серед загиблих був і Євген 
Пікус. 8 вересня 2014 року Указом Пре-
зидента України за особливу мужність 
та героїзм, виявлені у захисті держави, 
суверенітету та територіальної ціліс-
ності України, за вірність військовій 
присязі прикордонник Євген Пікус був 
нагороджений орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня. 

Під час урочистостей Президент 
України та Голова Держприкордон-
служби вручили дипломи випускникам, 
які закінчили Національну академію з 
відзнакою. Загалом прикордонні лави 
поповнило 190 лейтенантів.

Молоді офіцери будуть направлені на 
всі ділянки державного кордону Укра-
їни, окрім районів проведення бойових 
дій. Крім того, відомство отримало 65 
офіцерів, які навчалися на факультеті 
підготовки керівних кадрів.

Святкові заходи завершилися плац-
парадом військовослужбовців, а також 
виступом Академічного ансамблю пісні 
й танцю Держприкордонслужби на 
Софійській площі. Президент та Голова 

«У РІДНІМ КРАЮ ПАНУВАТИ НЕ ДАМО НІКОМУ!»
У СТОЛИЦІ НА СОФІЙСЬКІЙ 
ПЛОЩІ ЗА УЧАСТІ ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
ВІДБУЛИСЯ УРОЧИСТОСТІ 
З НАГОДИ 100-РІЧЧЯ ІЗ ДНЯ 
СТВОРЕННЯ КОРПУСУ КОРДОННОЇ 
ОХОРОНИ УНР ТА 26-ГО ВИПУСКУ 
ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРИКОРД ОННОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО.

У
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«У РІДНІМ КРАЮ ПАНУВАТИ НЕ ДАМО НІКОМУ!»
Державної прикордонної служби Укра-
їни також оглянули експозицію зразків 
форми одягу і техніки Окремого корпусу 
кордонної охорони УНР 1918 року.

Того ж дня на Одещині під час від-
відання відділу прикордонної служби 
«Кодима» Президент вручив нагороди 
прикордонникам. За значний особистий 
внесок у справу охорони державного 
кордону, захист державного суверені-
тету та територіальної цілісності Укра-
їни, відродження військово-історичної 
спадщини та з нагоди Дня прикордон-
ника Глава Держави відзначив 12 спів-
робітників Державної прикордонної 
служби.

Орден «За мужність» ІІІ ступеня 
отримав полковник Владислав Побе-
режник. Орденом Данила Галицького 
нагороджено підполковника Олексія 
Зоріна, полковника Віталія Лопату та 
полковника Руслана Цапюка. Ще вось-
меро прикордонників отримали медалі 
«За військову службу Україні», «За без-
доганну службу» ІІІ ступеня та «Захис-
нику Вітчизни». 

Президент підкреслив, що саме укра-
їнські прикордонники першими зіткну-
лися з російським агресором. 

– Ви першими стали на захист укра-
їнської землі у 2014 році. Першими 
зайняли кругову оборону, отримали 
удар в спину від диверсійних груп, які 
пройшли на територію України, і пер-
шими віддали життя, щоб ворог не 
потрапив на нашу землю. Вважаю, що 
ім’я кожного українського прикордон-
ника золотими літерами має бути впи-
сане в історію нашої держави. Я дякую 
кожному з вас за службу. Переконаний, 
що ваш патріотизм і професіоналізм є 
запорукою спокою в державі. Від імені 
українського народу хочу висловити 
щиру подяку всьому особовому складу 
Державної прикордонної служби Укра-
їни, – сказав Петро Порошенко.

По завершенні урочистої частини 
Голова Держприкордонслужби Петро 
Цигикал продемонстрував Петру Поро-
шенку техніку та технічні засоби, що 
застосовуються для охорони державного 
кордону. Також Глава Держави озна-
йомився із роботою центру управління 
службою відділу «Кодима» та з побуто-
вими умовами розміщення особового 
складу відділу.                                               

Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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правове поле

ЗМІНИ 
ЗАКОНОДАВСТВА: 

ВІД ІНІЦІАТИВИ 
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

– На початку розмови підкреслю, 
що законодавчий акт, прийнятий 
Верховною Радою і схвалений Пре-
зидентом, був опрацьований за без-
посередньої ініціативи Адміністра-
ції Держприкордонслужби, – гово-
рить полковник Олександр Пінчук. 
– Цей важливий для відомства доку-
мент кардинально змінює правове 
поле щодо адміністративного про-
вадження у прикордонній сфері. 
Низка новацій стосується Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення, законів «Про Державну 
прикордонну службу України» і «Про 
забезпечення прав і свобод грома-
дян та правовий режим на тимчасово 
окупованій території України». Зміни 
покликані усунути суттєві законо-
давчі прогалини у прикордонній 
сфері.

Зазначу, що юридичні новації 
стосуються кожного прикордон-
ника, який виходить на службу в 
пункті пропуску або на ділянці від-
повідальності відділу прикордон-
ної служби. Багато змін стосуються 
і управлінської ланки, адже саме 
керівники на місцях прийматимуть 
правові рішення стосовно затрима-
них осіб.

СТАРІ ШТРАФИ: 
ПОКАРАННЯ СУТО 

СИМВОЛІЧНЕ
– В рамках нововведень значно 

збільшено суми адміністративних 
санкцій. Попередні розміри штра-
фів, що становили еквівалент від 
3 до 55 євро, не мали відчутного 
впливу і не стримували іноземця-
правопорушника від вчинення про-
типравних дій. А в окремих випадках 
навіть не відповідали розміру завда-
ної шкоди, – зазначає Олександр Васи-
льович. – Наприклад, згідно зі статтею 
18510 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, за вчинення 
злісної непокори прикордоннику 
донедавна передбачався максималь-
ний штраф у розмірі аж… 170 гривень! 
Відтепер відповідальність за цією 
статтею збільшена у десять разів. 

Удвічі підвищено штраф за пору-
шення іноземцями та особами без 
громадянства правил перебування в 
Україні і транзитного проїзду через 
нашу державу. Тепер за статтею 203 
штраф зріс до 3400 грн.

Крім того, за незаконне перети-
нання державного кордону (стаття 
2041) штраф вже становитиме 8500 
гривень. При цьому запроваджено 
додаткове стягнення у формі конфіс-
кації знарядь і засобів вчинення цього 
правопорушення, зокрема гідрокостю-
мів, човнів, дельтапланів. Це важли-

вий момент, що дає додаткові важелі 
впливу на порушників. Протягом 
останнього часу почастішали випадки, 
коли саме за допомогою гідрокостюмів 
порушують державний кордон через 
прикордонні річки з метою незакон-
ного переміщення тютюнових виробів.

АДМІНКОДЕКС: 
ДВІ СТАТТІ ДОПОВНЕНО, 

ОДНУ – СКАСОВАНО
– Згідно з нашими пропозиція-

ми, – продовжує Олександр Пінчук, – 
до Кодексу про адміністративні пра-
вопорушення введено два нові пока-
рання: умисне невиконання іноземцем 
рішення про заборону в’їзду (стаття 
2031) та порушення порядку в’їзду до 
району проведення АТО або виїзду з 
нього (ст. 2044). У першому випадку роз-
мір штрафу становитиме від 1700 до 
5100 грн, в другому – від 510 до 850 грн.

Щодо статті 207, то життя пока-
зало, що для Адміністративного 
кодексу взагалі та для прикордонни-
ків зокрема вона втратила актуаль-
ність. І нам на підставі беззаперечних 
аргументів вдалося її скасувати. Ця 
стаття називалася «Неповернення 

капітаном іноземного судна перепус-
ток на право сходження на берег осіб 
суднового екіпажу». Справа в тому, 
що обов’язковість видачі таких пере-
пусток вже нічим не передбачена. 
Членів екіпажу суден пропускають 
через кордон на загальних підставах 
без перепусток. 

НОВАЦІЯ: ДЕ ПОРУШИВ, 
ТАМ І ВІДПОВІДАЄШ

– У квітні 2014 року Законом Укра-
їни «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тим-

Відповідальність зр осла в рази
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ПОСИЛИЛИ БЕЗПЕКУ   УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ

НЕЩОДАВНО ГЛАВА 
ДЕРЖАВИ ПІДПИСАВ ЗАКОН 
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ 
АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРИКОРДОННОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ». 
ЦІ НОВОВВЕДЕННЯ 
НАПРИКІНЦІ ЛЮТОГО 
ЦЬОГО РОКУ СХВАЛИЛА 
ВЕРХОВНА РАДА. РЕДАКЦІЯ 
ГАЗЕТИ ЗВЕРНУЛАСЯ ДО 
ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ – 
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ 
У СПРАВАХ ІНОЗЕМЦІВ 
ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО 
ПРОВАДЖЕННЯ 
АДМІНІСТРАЦІЇ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ 
ПОЛКОВНИКА ОЛЕКСАНДРА 
ПІНЧУКА З ПРОХАННЯМ 
ПРОКОМЕНТУВАТИ 
НОВАЦІЇ. САМЕ ОЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬОВИЧ РАЗОМ З 
ПІДЛЕГЛИМИ ПРАЦЮВАВ 
НАД ЗАКОНОДАВЧИМИ 
ЗМІНАМИ, ЯКІ СТАЛИ 
ОСНОВОЮ ДОКУМЕНТА, 
ПІДПИСАНОГО 
ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ.

Протягом минулого року у відомчих 
закладах охорони здоров’я було 

проліковано 
13540 військовослужбовців, 572 

працівники, 845 ветеранів військової 
служби, 156 членів сімей ветеранів, 84 

члени сімей персоналу. Прикордонними 
медиками за рік виконано майже 4 тисячі 

оперативних втручань, 
на амбулаторному прийомі прийнято 156 
тисяч хворих. Крім того, на платній основі 

проліковано понад 2600 осіб

Відтепер Голові Державної прикордонної 
служби надано право визначати 
посадових осіб, уповноважених 

розглядати справи про адміністративні 
правопорушення за компетенцією
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Відповідальність зр осла в рази
ЗАКОНОДАВЧІ ЗМІНИ ПОСИЛИЛИ БЕЗПЕКУ   УКРАЇНСЬКОГО КОРДОНУ

часово окупованій території Укра-
їни», у зв’язку з тимчасовою немож-
ливістю здійснення українськими 
судами правосуддя безпосередньо в 
Автономній республіці Крим та місті 
Севастополі, було змінено територі-
альну підсудність усіх судових справ, 
що підсудні цим судам з криміналь-
них, цивільних, господарських та 
адміністративних справ, – продовжує 
полковник Пінчук. – Водночас зміни 
не торкнулися судових справ про 
адміністративні правопорушення. 
Така неврегульованість де-юре 
передбачала спрямування справ цієї 
категорії для розгляду в суди, роз-
ташовані на тимчасово окупованій 
території Криму. Однак де-факто це 
неприпустимо. 

Тому зазначене непорозуміння 
не дозволяло органам Служби ефек-
тивно протидіяти, зокрема, адмі-
ністративним правопорушенням, 
зазначеним у статті 2042 (Порушення 
порядку в’їзду на тимчасово окупо-
вану територію України та виїзду з 
неї). Адже вони мали місце не тільки 
в КПВВ на адміністративній межі з 
тимчасово анексованим Кримом, але 
й в інших пунктах пропуску через 
державний кордон після незаконного 
потрапляння з півострова на літа-
ках, кораблях чи інших транспортних 
засобах. Відтепер, після законодав-
чих змін, справи, які розглядаються 

за статтями  203, 2031, 2041, 2042 та 
2044, будуть розбиратися за місцем 
виявлення.

ДОВІРА 
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

– Коли цей Закон набув чинності, 
Служба перейшла на новий рівень 
довіри та відповідальності. Оскільки 
справи щодо незаконного в’їзду та 
виїзду з тимчасово окупованої тери-
торії тепер розглядатимуть не суди, 
а прикордонники, а строк притяг-
нення порушників до відповідаль-
ності збільшився з трьох місяців до 
одного року, – зазначає Олександр 
Васильович. – Законодавчі зміни 
також дозволять прикордонникам 
прискорити процедури адміністра-
тивного провадження та сприяти-
муть зменшенню черг в пунктах про-
пуску.

Замість безлічі процесуальних 
документів новий Закон дозволяє 
виносити лише постанови у справах, 
без складання протоколів про адміні-
стративні правопорушення. Звісно ж, 
за умови згоди та визнання особою, 
що вчинила порушення. Це стосува-
тиметься правопорушень, виявле-
них у пунктах пропуску та КПВВ за 
п’ятьма статтями Адміністративного 
кодексу: 202, 203, 2031, 2042 та 2044.

Окремо підкреслю ще один важ-
ливий для нашого відомства аспект. 
Відтепер Голові Державної прикор-
донної служби надано право визна-
чати посадових осіб, уповноважених 
розглядати справи про адміністра-
тивні правопорушення за компетен-
цією. Відповідним наказом керів-
ник прикордонного відомства такий 
перелік затвердив. На підставі його 
положень, окрім командирів загонів, 
їхніх заступників та начальників від-
ділів прикордонної служби, справи 
про адміністративні правопору-
шення розглядатимуть: заступники 
начальників відділів прикордонної 
служби, коменданти окремих бойо-
вих прикордонних комендатур та 
їхні заступники, начальники відді-
лень і груп інспекторів прикордонної 
служби, дільничні інспектори, коман-
дири кораблів та катерів, а також 
старші змін прикордонних нарядів у 
пунктах пропуску та КПВВ.

Скасовано обов’язок прикордон-
ників інформувати прокурора про 
затримання особи, оскільки це супе-
речить прокурорським повноважен-
ням, визначеним Конституцією Укра-
їни. Крім того, нашому персоналу 
надано право запрошувати до під-
розділів осіб для з’ясування обставин 
вчинення правопорушення за всіма 
справами, що належать до компетен-
ції прикордонного відомства. Раніше 
це були тільки порушення, передба-
чені чотирма статтями: 202, 203, 2041 
та 2042.

Іншими положеннями Закону 
удосконалено норми щодо забо-
рони в’їзду в Україну іноземцям, які 
незаконно перебували на тимчасово 
окупованій території та в окремих 
районах Донецької та Луганської 
областей, а також підвищено строки 
заборони в’їзду, залежно від визна-
чених законом обставин. Зокрема, 
особі, яка, порушуючи рішення про 
заборону в’їзду на три роки, в’їжджає 
в Україну, може бути заборонено 
в’їзд вже на десять років. Цей термін 
додається до попереднього строку 
заборони.

Окремо зупинюсь на новаціях, що 
стосуються кожного прикордонника, 
який виходить на службу. Йдеться 
про нормативне врегулювання дея-
ких питань технічного забезпечення 
прикордонних нарядів. Охоронцям 
кордону надано право носити на 
форменому одязі, закріплювати на 
транспортних засобах та використо-
вувати відео-реєстратори. Крім того 
прикордонники тепер можуть стя-
гувати з правопорушників штрафи 
за допомогою безготівкових платіж-
них терміналів, як це робить Націо-
нальна поліція. Це також дасть нам 
змогу стягувати штрафи за допо-

могою відповідної вкладки на відо-
мчому сайті. 

ЗАКОНИ ПОТРЕБУЮТЬ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ 

– Обсяг змін – вражаючий. Законо-
давчі новації мають бути більш жорсткі 
щодо порушників, карати їх адміністра-
тивним шляхом і фінансово. З іншого 
боку, нововведення позбавляють бюро-
кратії та прискорюють розгляд справ, 
що стосуються безпеки на кордоні.

Нещодавно на базі Національ-
ної академії імені Б.Хмельницького 
та за підтримки Представництва 
Міжнародної організації з мігра-
ції в Україні відбулися збори керів-
ного складу підрозділів адміні-
стративного провадження з усього 
кордону. Ми довели законодавчі 
зміни особовому складу, обміня-
лися думками з підлеглими, вислу-
хали доречні пропозиції та окрес-
лили плани на майбутнє. Адже життя 
не стоїть на місці, тож ми повинні 
оперативно реагувати на всі зміни 
задля організації безпекової складо-
вої на державному кордоні, – підсу-
мував полковник Олександр Пінчук.

Записав Андрій КУЧЕРОВ

Згідно з нашими пропозиціями, 
до Кодексу про адміністративні 

правопорушення введено два нові 
покарання: умисне невиконання 

іноземцем рішення про заборону в’їзду 
та порушення порядку в’їзду до району 

проведення АТО або виїзду з нього. 
У першому випадку розмір штрафу 
становитиме від 1700 до 5100 грн, в 

другому – від 510 до 850 гривень
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зміна

азом зі своєю командою, 
Ірина дала концерти в різних 
містах на сході України. Вод-
ночас співачка завітала до 

наших захисників-прикордонників, 
 для яких згодом заспівала на «нульо-
вому рубежі» у Мар’їнці. У такий спо-
сіб артистка привітала прикордонни-
ків із професійним святом.

Свою подорож Ірина розпочала 
феєричним концертом у місті Крама-
торськ для запрошених прикордон-
ників та містян. Одразу після свого 
виступу, співачка з балетною групою 
поїхала до оперативно-бойової при-
кордонної комендатури «Курахівка», 
де ознайомилася з життям та побу-
том охоронців Батьківщини. 

«Зелені кашкети» та учні місцевої 
школи були у захваті від запальних 
патріотичних пісень, які лунали від 

Ірини. По закінченню співочої про-
грами усі бажаючі зробили багато 
яскравих фото та узяли автограф 
у виконавиці. Військовослужбовці 
отримали величезне задоволення від 
фантастичного виступу та нагоро-
дили її бурхливими оплесками.

Слід згадати, що без уваги не зали-
шився й контрольний пункт в`їзду–
виїзду «Мар`їнка», куди приїхала 
артистка згодом. Кульмінацією візиту 
стала пісня «Україна», виконана Іри-
ною разом з балетом на передовій 
позиції.

Наступного дня Ірину Федишин 
вже чекав Маріуполь. Перед вечірнім 
концертом вона завітала до прикор-
донників Донецького загону, а доро-
гою до нього розпитувала у наших 
воїнів про службу на сході України. 

Пісня-молитва пролунала в місті 
Маріуполь як прохання про захист і 
водночас перемогу наших воїнів. А 
під «Білі троянди» зал витанцьовував 
двічі, не відпускаючи Ірину зі сцени.

Співачка подякувала військовим, 
що нині боронять Україну на сході, а 
прикордонники в свою чергу висло-
вили вдячність Ірині Федишин та її 
балету за візит та виступ, адже для них 
підтримка дуже важлива.                          

Ігор ЗАРУДНЄВ

Ірина Федишин 
на «нульовому рубежі»
З НАГОДИ ПРОФЕСІЙНОГО 
СВЯТА ВАРТОВИХ РУБЕЖУ 
ДО ПРИКОРДОННИКІВ 
ДОНЕЦЬКО-ЛУГАНСЬКОГО 
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВ-
ЛІННЯ ЗАВІТАЛА ВІДОМА 
УКРАЇНСЬКА ЕСТРАДНА 
АРТИСТКА ІРИНА ФЕДИ-
ШИН.

Р

відділах прикордонної 
служби Чопського загону 
юному поколінню не лише 
розповіли про традиції й 

особливості служби охоронців кор-
дону , а й практично навчили основ 
поводження зі стрілецькою зброєю, 
розбирати та збирати автомати, 
застосовувати протигази у відповід-
ній ситуації.

Однак дітлахам найбільше 
запам’яталися показові заняття з 
використанням військової техніки та 
службових собак.

Тепер і молодь знає як захисники 
рубежів затримують правопорушни-
ків, відшуковують заборонені пред-
мети й речовини, виявляють під-
роблені документи і діють в умовах 
бойової обстановки.

Сподіваємося, що сила та мужність 
прикордонників надихнуть молоде 
покоління на вибір майбутньої 
професії.                                                    

Олена ТРАЧУК

Свято для дітей Закарпаття
30 КВІТНЯ З НАГОДИ 
100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СТВО-
РЕННЯ ОКРЕМОГО КОРПУСУ 
КОРДОННОЇ ОХОРОНИ, 
«ЗЕЛЕНІ КАШКЕТИ» ВЛА-
ШТУВАЛИ ДНІ ВІДКРИ-
ТИХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ МОЛОДІ 
ЗАКАРПАТТЯ.

У

Збережемо, браття, Україну,
Як у давнюю сторічну днину,
Наші прадіди бились до крові,
У степах, у лісах, на кордоні.

Щоби в гаю могли бігать діти,
І лиш у радість садили квіти, 
Щоб схід сонця у мирі стрічали,
А нащадки лиха не знали.

Нехай спочинуть воїни полеглі,
Що сотню літ в боях запеклих, 
Виборюють нове життя для Краю,
Яких Господь забрав до раю.

Візьміть у руку грудочку землі,
Стисніть і притуліть до серця,
І в мить, у закутках душі,
Проснеться древня сила українця!

Андрій ПОЛІЩУК

поетичним рядком

пам’яті товариша

На жаль, із кожним роком все менше залишається серед нас ветеранів, 
які боронили українську землю від нацистських загарбників. Яскраві при-
клади їх самовідданого служіння рідній Батьківщині і своєму народові стали 
вірним орієнтиром у службі не одного покоління вартових рубежу. 25 квітня 
відійшов у Вічність ветеран Другої світової війни полковник у від-
ставці 

ЧЕРПАКОВ Іван Сергійович
 Військовослужбовці і ветерани Львівського «Карпатського» 

прикордонного загону глибоко сумують з приводу передчасної 
смерті побратима. Хай добрі спогади, наша підтримка 
стануть втіхою для рідних і близьких покійного, 
а світла пам`ять про нього назавжди збере-
жеться в наших згорьованих серцях.

Збережемо, браття, Україну!


