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«Вважаю, що я був
хорошим керівником»

1

Форум інтегрованого співробітництва
У Національній академії ДПСУ
ім. Богдана Хмельницького відбулася
міжнародна науково-практична конференція
«Інтегроване управління кордонами. Теорія
і практика». У конференції взяли участь

Співрозмовник газети – Голова Місії EUBAM Удо
БУРКХОЛДЕР сьогодні залишає цей високий пост і
повертається додому на заслужений відпочинок. Перед
цим він погодився розповісти «ПУ» про враження від
роботи на українсько-молдовському кордоні та дати
свою оцінку щодо важливих моментів співпраці Місії з
партнерськими службами.
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представники міжнародних організацій, органів
державної влади України, прикордонних
відомств країн-членів ЄС та суміжних держав,
науковці тощо.

стор.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Калейдоскоп
іменин професії

Можна забути річницю весілля, іменини товариша, але
не цю дату... 28 травня для кожного прикордонника
перебуває в одному ряду з найвизначнішими святами,
як–то день народження, Новий рік тощо. І нинішнього
року свято вдалося. Проходило воно масштабно,
різнопланово та цікаво. Охоронців рубежу вітали керівники
держави, міністерств та відомств, місцевих органів влади,
міжнародних і громадських організацій. З нагоди
свята відкривали монументи, вручали ключі від
нових квартир, грали у футбол, влаштовували
презентації, спортивні
змагання, автопробіг…
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,8 млн.
осіб

404

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

53

особи

>

12

з них
незаконних мігрантів

Вилучено

12 од.

зброї

>

56

од.
боєприпасів

Затримано

1,4

на
млн. грн.
контрабандних товарів
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n Чіп у права
Незабаром українцям
видаватимуть посвідчення водія з
чіпом. Про це заявив начальник
Центру безпеки дорожнього
руху Сергій БУДНИК. «Додано
чіп, але громадянин України
може отримати посвідчення і
без нього», – сказав він. «У чіп
заноситься інформація, яка є
на самому посвідченні водія, а
також додаткова, пов’язана з
захистом, домашньою адресою
громадянина, його податковим
номером, біометричними
даними», – уточнив Сергій
БУДНИК. Також, за його
словами, згідно з постановою
Кабміну, змінено термін дії
посвідчення водія. «У нас
було встановлено термін дії 50
років, сьогодні ж відповідною
постановою передбачено, що
термін для категорій А-А1, В-В1
встановлюється 20 років, для
інших – 10 років», - наголосив
начальник Центру безпеки
дорожнього руху. Також, за його
словами, чіп буде встановлено й у
технічний паспорт автомобіля, але
там він буде обов’язковим.

Про відзначення державними нагородами України
За вагомий особистий внесок у справу охорони державного кордону, зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Дня прикордонника постановляю:
Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня
ТОКОВОГО Ігоря Борисовича – генерал-майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького II ступеня
МАКАРОВА Анатолія Андрійовича – генерал-лейтенанта у відставці

n “Жуляни”
нарощують
темп

У період з січня до квітня
пасажиропотік в аеропорту
“Київ” (“Жуляни”) зріс на
189%, з 157 тис. осіб до 453,9
тис. пасажирів, інформує
прес-служба “Жулян”. З них
на міжнародні рейси припало
316,3 тис. пасажирів ( минулого
року – 143,9 тис.), а на внутрішні
– 137,5 тис. осіб. Кількість
рейсів збільшилася на 118%,
до 10,8 тисячі. Аеропорт також
опрацював близько 110 тонн
поштових вантажів.
Юрій ЗАНОЗ

n У столиці

продають
Kyiv City Card
City Card – це відома у
всьому світі міська туристична
картка лояльності, яка надає
численні привілеї та переваги
кожному її власнику. Першим
містом реалізації проекту City
Card в Україні став Київ. З
карткою Kyiv City Card гість
або мешканець столиці має
можливість безкоштовно відвідати
найвідоміші в Києві музеї,
екскурсії, отримати знижки
на автобусні екскурсійні тури,
прогулянки по Дніпру, а також
знижки в ресторанах, готелях,
таксі та інші сервіси. До кожної
картки додається буклет-путівник
з переліком визначних пам’яток
міста та музеїв, а також рев’ю
ресторанів і готелів – партнерів
проекту, в кожному з яких
власники карток отримують
суттєву знижку. Список партнерів
програми нараховує близько
100 і поповнюється щодня.
Сьогодні кожен бажаючий може
придбати картку Kyiv City Card
у 8 туристично-інформаційних
пунктах у центральних районах
міста та в парку ім. Т. Шевченка.
Сергій ПОЛІЩУК

Нагородити медаллю «За бездоганну службу» III ступеня
БЕЗКРОВНОГО Ярослава Вікторовича – підполковника
ВОВКА Анатолія Валентиновича – майора
УХОВА Сергія Анатолійовича – підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня
АДАМЧУКА Олександра Валерійовича – полковника
ДУКОВА Дмитра Федоровича – капітана 1 рангу
Нагородити орденом «За мужність» III ступеня
ПАТИНКА Юрія Богдановича – старшого сержанта
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БАБЕНКА Олексія Володимировича – полковника
БРИЦЬКОГО Вадима Васильовича – підполковника
ВЕЛИЧКА Олександра Олександровича – старшину 1 статті
ВІХТЮКА Андрія Вікторовича – полковника
ГАВЕЛЯ Олексія Вікторовича – підполковника

Олена ТАЩИЛІНА

КОВАЛЯ Богдана Михайловича – майора
РУСІНА Івана Івановича – майора
ШАРУПИЧА Сергія Володимировича – майора
ШИМАНСЬКОГО Анатолія Антоновича – старшого прапорщика

Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
БОЖКА Руслана Івановича – старшину
ГОНЧАРЕНКО Зоряну Олександрівну – старшого лейтенанта
Присвоїти почесне звання
«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ»
КРИВОМУ Віктору Івановичу – генерал-майору
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
28 травня 2013 року

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Конструктивний діалог з Альянсом
У ході робочого
візиту до Брюсселя
міністр закордонних
справ України Леонід
КОЖАРА зустрівся
з Генеральним
секретарем НАТО
Андресом Фог
РАСМУССЕНОМ.
Максим СІБУРОВ

Співрозмовники обговорили широке коло питань порядку
денного двосторонніх відносин
між Україною та Альянсом, а також актуальні міжнародні проблеми, зокрема у контексті головування України в ОБСЄ.
У центрі уваги перебували
питання розвитку конструктивного партнерства України з
НАТО. Було засвідчено взаємну
зацікавленість в активізації дво-

стороннього політичного діалогу
на всіх рівнях, у тому числі й у
рамках Комісії Україна–НАТО, а
також у подальшому поглибленні
практичного співробітництва в
оборонній і військовій сферах.
Генсекретар НАТО висловив
високу оцінку внеску України

у підтримання міжнародного
миру і безпеки та наголосив,
що Україна є єдиною країноюпартнером НАТО, задіяною в
усіх операціях та місіях під проводом Альянсу. Леонід КОЖАРА
відзначив ефективність конструктивної допомоги НАТО у

процесі реформування оборонного сектору України, зокрема
у сферах стандартизації та військової освіти.
Міністр наголосив на важливості розширення співпраці
з НАТО у невійськових сферах,
зокрема в реалізації спільних
проектів за програмою «Наука
заради миру» та в рамках трастових фондів.
Глава МЗС інформував співрозмовника про стан відносин
України з ЄС у контексті підготовки до підписання Угоди про асоціацію. Андрес Фог РАСМУССЕН
запевнив у налаштованості Альянсу продовжувати надання підтримки зусиллям України в проведенні
внутрішніх реформ, зокрема в
рамках реалізації Річних національних програм співробітництва
Україна–НАТО. Крім того, окрему
увагу в ході зустрічі було приділено
розвитку процесів у рамках ОБСЄ
в контексті головування України в
цій Організації 2013 року.
n

УРЯДОВЕ РІШЕННЯ

Робота для іноземця
Уряд затвердив новий порядок працевлаштування іноземців і осіб
без громадянства, який зменшив кількість необхідних для цього
довідок, а також передбачає захист українського ринку праці від
некваліфікованої робочої сили.
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

Зокрема, заступник директора Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України Олег ПРУТЕНКО
зазначив, що постанову КМУ «Питання видачі, продовження дії та анулювання доз
волу на застосування праці іноземців і осіб
без громадянства» ухвалено на виконання
Закону «Про зайнятість населення», що діє
в Україні з січня цього року. Він повідомив,
що оскільки застосування праці іноземців в
Україні створює конкуренцію громадянам
нашої держави, то передбачено, що видача

дозволу є платною та становить 4 мінімальні
заробітні плати.
«Ці кошти роботодавець перераховує до
Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття. Вони використовуються на
стимулювання створення нових робочих
місць, виплати допомоги по безробіттю та
проведення інших заходів, пов’язаних із забезпеченням зайнятості громадян України»,
– сказав він.
Окрім того, за словами Олега ПРУТЕНКА, щоб захистити ринок праці від
некваліфікованої робочої сили передбачено, що такий дозвіл надаватиметься роботодавцям за умови відсутності безробітних

відповідної кваліфікації на обліку в службі
зайнятості.
Такий дозвіл не потрібен для працевлаш
тування іноземців, які постійно проживають
в Україні. Крім того, він не потрібен для працівників закордонних ЗМІ, спортсменів, артистів і працівників мистецтва, працівників
аварійно-рятувальних служб, працівників
іноземних представництв, іноземців, які прибули в Україну для участі в реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги та провадження викладацької діяльності за фахом у
державних вищих навчальних закладах. n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Без нічних перевірок

n Один сірий,

Черговим кроком для покращення умов
перетину кордону стало оформлення ще
одного пасажирського потяга на центральному
залізничному вокзалі «Київ–Пасажирський».
Цього разу нововведення торкнулося потяга
№5/6 «Київ–Москва–Київ», який обслуговується
лише бригадами українських залізничників.

Майже 95 кг підозрілого
порошку білого та сірого кольору
віз у своєму автомобілі громадянин
Литви. Співробітники пункту
пропуску «Ягодин» виявили
порошок у бамперах, в сидіннях,
за обшивкою дверцят та в інших
конструктивних порожнинах
авто. Литовець пояснив, що біла
речовина – оксид гафнію, який
застосовується для виготовлення
сплавів аерокосмічної техніки, а 20
кілограмів сірого порошку – теж
стратегічно важливий метал –
тантал, кілограм якого дорожчий за
2 тисячі доларів. Співробітниками
СБУ знахідку направлено на
експертизу, від результатів

Андрій ДЕМЧЕНКО

Оформлення
проводиться
перед відправленням поїзда та
по прибуттю на центральний
вокзал міста Київ. Це рішення прийнято Адміністрацією
Держприкордонслужби спільно
з Міністерством доходів і зборів України та керівництвом
Південно-Західної залізниці з

метою поширення практики
оформлення потягів закордонного спрямування на початковій і кінцевій станціях. Наразі
відмінено нічну зупинку потяга
на кордоні в пункті контролю
«Конотоп», що на Сумщині, а
контрольні процедури оформлення тривають лише 24 хви
лини.
Для впровадження цього
механізму раніше проводилися
експерименти в рамках реаліза-

другий білий…

ції домовленостей Президентів
України та Російської Федерації
щодо спрощення контролю на
українсько-російському кордоні
та які б сприяли комфортному й
швидкому проходженню процедур. Згодом дані експерименти
впроваджувалися на постійній

основі. Для прикладу, суттєві
спрощення наші громадяни вже
відчувають під час перетинання
держрубежу двома потягами на
московському напрямку з Києва та Харкова, адже оформлення відбувається без зупинки на
кордоні.
n

ДЕНЬ ЧАСТИНИ

Напередодні
професійного
свята
охоронців
кордону
персонал
Кінологічного
навчального
центру
ДПСУ
відзначив
68–у річницю
від створення
частини. З
цієї нагоди
відбулися
належні
для такого
випадку
урочистості.

Святкують кінологи
Ольга ПАСІЧНИК,

Привітати кузню кінологічних
кадрів прибуло керівництво Західного регіонального управління,
представники Львівської обласної
та Сокальської, Жовківської районних державних адміністрацій, керівники силових структур Сокальського району, міський голова міста
Великі Мости, ветерани військової
служби та місцеве духовенство.
– Наша частина має потужний історичний шлях – від створення 6-ої
міжокружної школи сержантського
складу далекого від нас – 1945-го –
до Кінологічного навчального цен-

тру, – зазначив у своїй промові начальник центру полковник Валерій
МОШОРА. – Нам багато вдалося
досягти за час, що минув з поперед
нього дня частини, зокрема, триває
робота по приведенню центру до
кращих європейських зразків як з
питань підготовки персоналу, так і
щодо забезпечення гідних умов проживання та покращення навчальноматеріальної бази.
Високо оцінив внесок воїнівкінологів у патріотичне виховання
допризовної молоді міський голова
Ярослав РОЙКО, адже жоден загальноміський захід не проходить
без активної участі прикордонників.
У рамках свята відбулося змагання гуртків «Юний друг прикор-

донника». Юнаки із Бутинської,
Двірцівської, Великомостівської та
Рекленецької шкіл показали свою
вправність у військово-прикладній
естафеті та обізнаність в історії
України на вікторині. Жоден гуртківець не залишився без нагороди.
Гості мали можливість побувати
в музеї історії центру та ознайомитися з умовами навчання й проживання курсантів. Також відвідувачам були представлені зразки зброї,
спеціальні засоби, сучасна екіпіровка та військова техніка, яка знаходиться на озброєнні Державної
прикордонної служби.
Серед інших заходів у програмі
свята звучали пісні з прикордонної
тематики у виконанні вокальноінструментального ансамблю «Рубіж» та проходили показові виступи
команди центру з рукопашного бою. n

ВИХОВУЄМО ПАТРІОТІВ

Юнь дружить з кордоном
Незвичним видався травневий ранок у ВПС
«Фальків». Порушила ранкову тишу обстановка
на державному кордоні та ритмічне життя
підрозділу. То з’їжджалися на свій зліт члени
клубів юних друзів прикордонників.
Олександр МАРТИНЮК

Шкільні автобуси розпочали прибувати вже з 10-ої години ранку. Усміхнені обличчя та сяючі очі дітей свідчили про одне – у них
сьогодні свято. Цікавість – у поєднанні з дитячою безтурботністю,
хвилювання – в поєднанні з легеньким «мандражом» і веселий гамір
запанували у розташуванні прикордонників. Не меншу цікавість і
хвилювання проявляли й господарі свята. Розпочалося воно традиційно – лінійкою й мітингом, підняттям Державного прапора України та Прапора Держприкордонслужби. З натхненними словами
до учнів загальноосвітніх шкіл звернулася заступник голови Виж
ницької райдержадміністрації Тетяна ТИРОН, інші представники
місцевих органів влади і керівництво відділу прикордонної служби
«Фальків».
Далі були змагання, конкурси, цікава та напружена боротьба.
Всього відбулося 12 різнопланових випробувань, від суто фізичних:
підтягування на перекладині для хлопців та комплексно-силової
вправи для дівчат; військово-прикладних: неповне розбирання –
збирання автомата «АК – 74», метання навчальної гранати та стрільб
з пневматичної гвинтівки – до «прикордонних»: слідознавства, визначення азимуту. Найбільшу увагу глядачів та досить емоційну підтримку вболівальників викликали колективні змагання – воєнізована естафета. Завершилася конкурсна програма виконанням музичних
композицій, віршів, пісень і гуморесок.
Після
цього
прикордонники
запропонували
учасникам змагань і глядачам переглянути показові виступи інструкторів із службовими собаками, дії яких коментував заступник начальника ВПС «Фальків» старший лейтенант Роман

якої й залежитиме подальша
доля перевізника. Автомобіль
затримано, водій перебуває в
органах Служби безпеки.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

n Одному рік,
іншому – два

Набув чинності вирок
Ленінського райсуду Кіровограда
стосовно двох палестинців
– організаторів незаконного
переправлення через Україну в
ЄС трьох сирійців та палестинця,
передає прес-центр СБУ. Нелегалів
з фальшивими документами
затримали співробітники
Держприкордонслужби та
СБУ в аеропорту «Боррспіль».
Разом з нелегалами спинили і
одного з організаторів, який їх
супроводжував. За кілька днів
у Кіровограді на орендованій
квартирі оперативники затримали і
другого організатора протиправної
оборудки. В його помешканні
переховувався ще один нелегалпалестинець. За незаконне
переправлення осіб через кордон
одному з організаторів присудили
2 роки позбавлення волі, іншому –
рік ув’язнення.
Максим МАЛОВ

n Музей у

багажнику

ПАВЛОВСЬКИЙ. Також для юних друзів прикордонників було проведено екскурсію по підрозділу й здійснено показ автотехніки, зброї
та спецзасобів, якими користуються на службі «зелені кашкети». Логічним підсумком змагань стало нагородження переможців. Ними
стали: «Стрільба» – Дмитро БАБАКОВ, «Слідознавство» – Олена
МОСКАЛЮК, «Вправа на перекладині» – Валентин КІНДРАТЕК,
«Визначення азимуту» – Олег БОЙКО, «Комплексно-силова вправа» – Варвара ЖЕБЧУК, «Розбирання та збирання АК» – Валентин
КІНДРАТЕК, Юліана ЧОРНОГУЗ, «Метання навчальної гранати» –
Роман ГОЛОДНЮК) та Наталія ЛУЧИК, «Естафета» – клуб ЮДП
«Дружні», «Огляд стройової пісні» – клуб ЮДП «Беркут», «Конкурс
капітанів» – (НВК с. Д. Шепіт); «Випуск бойового аркуша» – (НВК
с. Д. Шепіт), «Огляд музичних композицій» – клуб ЮДП «Беркут»
НВК с. Д. Шепіт.
Загальне перше місце виборов клуб ЮДП «Беркут» Долишньошепітського НВК, друге місце – клуб ЮДП «Дружні» ЗОШ с. Лопушна;
Після підбиття підсумків, розігріті чаєм та солодощами, стомлені,
але зі щасливими усмішками на своїх жовтих «школяриках», залишали діти кордон у надії ще не раз повернутися сюди, до своїх старших
товаришів – прикордонників ВПС «Фальків».
n

Партію різнопланового
антикваріату намагався незаконно
перевезти в Росію житель Омська.
Чоловік їхав з України через
пункт пропуску «Гоптівка», що
на Харківщині. Під час перевірки
документів мандрівник помітно
хвилювався, через що його
автомобіль «Форд» вирішили
оглянути ретельніше. В багажнику
транспортного засобу та на полиці
за заднім пасажирським сидінням
прикордонники з митниками
знайшли 8 старовинних ікон,
2 ордени й 49 медалей часів
Великої Вітчизняної війни та
СРСР, а також понад 20 паперових
грошових банкнот і монет періоду
царської Росії та 119 поштових
марок. Наразі виявлену колекцію
вилучили. Культурно-історичну
оцінку знахідки встановлять
експерти.
Людмила ТКАЧЕНКО
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«Під враженням священної справи»
З нагоди професійного свята прикордонників у столичному
парку культури та відпочинку «Перемога» Глава Держави
Віктор ЯНУКОВИЧ урочисто відкрив пам’ятник «Захисникам
кордонів Вітчизни». На довгоочікувану подію зібралося
чимало охоронців рубежу зі своїми сім’ями, ветерани та
звичайні кияни.
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Звертаючись до присутніх, Президент України, не оминув увагою героїчні
подвиги прикордонників у роки війни
та підкреслив рівень сучасного розвитку
відомства. Особливі слова вдячності лунали в адрес ветеранів-прикордонників,
котрі своїм життям надихають не лише
сучасних правоохоронців, а й молодь.
Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що
Держприкордонслужбу можна впевнено назвати передовою правоохоронною структурою країни. «Системна
розбудова прикордонного відомства,

запровадження новацій, втілення в
життя сучасних технологій щодо охорони державного кордону та спрощення пропускних операцій, постійний рух
вперед дозволяє це з упевненістю стверджувати», – підкреслив Глава Держави.
Після цього Віктор ЯНУКОВИЧ вручив
прикордонникам державні нагороди.
По закінченні церемонії відкриття пам’ятника багато нагород вручав
Голова Держприкордонслужби України генерал армії України Микола
ЛИТВИН. Окремо цього дня заслужено отримали нагороду – «Смарагдову
ліру» автори скульптурного шедевру –
Іван МЕЛЬНИЧУК та Василь БІЛЕЙ.
Вони підкреслили, що створюючи
композицію, перебували під вражен-

ням тієї нелегкої та водночас священної справи, котру роблять прикордонники щодня.
n

До ювілею «Ліри»
Однією з кращих традицій «зелених кашкетів» у день свого професійного
свята стало присудження премії «Смарагдова ліра». Цього року конкурс
відзначає свій перший ювілей. За 10 років у ньому взяли участь понад дві
тисячі осіб. Серед них – 92 лауреати національних і міжнародних конкурсів,
86 членів національних творчих спілок, 38 конкурсантів – володарі
почесних звань України в галузі культури і мистецтва.

«Відразу в’їхати
і жити»
Прем’єр–міністр України Микола АЗАРОВ взяв
участь у відкритті нового житлового будинку для
прикордонників та вручив 56 сім’ям новоселів
ключі від помешкань.
Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

«Мені дуже приємно сьогодні взяти участь у цій церемонії. Я приїхав сюди не лише для того, щоб вручити ключі, але й своїми очима
подивитися, як у прикордонників вирішується питання забезпечення
житлом», – підкреслив очільник Уряду.
Микола АЗАРОВ з приємністю відзначив, що кватири, які отримали прикордонники, повністю готові для заселення: у них встановлена сантехніка та кухонне обладнання. «У ці квартири можна відразу в’їхати і жити. Це відрізняється від загальноприйнятої практики,
коли після отримання ключів новосели ще довгий час займаються
облаштуванням житла. На мою думку, для військовослужбовців така
практика найправильніша», – наголосив Глава Уряду.
Під час свого виступу Голова Держприкордонслужби генерал
армії України Микола ЛИТВИН зазначив, що питання соціального захисту персоналу відомства «зелених кашкетів» було і є одним із
пріоритетних. Також він додав, що поєднання реконструкції власних
фондів та нового будівництва дає змогу отримувати житло, яке на 1520% дешевше середньої вартості. Протягом 2009-2012 років прикордонниками отримано 1247 квартир та 510 кімнат. Будівництво житла
здійснюється також в Одесі, Харкові, Луцьку, Чернівцях, Ужгороді та
інших містах.
Варто відзначити, що відповідно до відомчої програми забезпечення прикордонників житлом на території Окремої комендатури
охорони та забезпечення ДПСУ передбачено будівництво комплексу житлових будинків на 404 квартири. Черговий будинок також на
56 квартир, будівництво, якого вже розпочато, планується ввести в
експлуатацію наступного року. Реалізація зазначеного проекту дозволить вирішити питання забезпечення службовим житлом прикордонних сімей Київського гарнізону.
n

Василь КЛИМЕНКО

Рішенням журі лауреатами премії 2013 року
визнані:
Валерій ВИШНЕВСЬКИЙ у номінації “Художня література” – за видання книги “Люди
переднього краю”. У номінації “Музика” троє
переможців, які творять на прикордонну тематику: Олександр БАБЕНКО – автор музики,
Валерій МАРТИШКО – автор текстів пісень і
Сергій ПОТОЦЬКИЙ – виконавець пісень. Заповітну статуетку переможця у номінації «Хореографія» здобула Неоніла ДОБРОВОЛЬСЬКА.
У номінації “Образотворче мистецтво” лауреатами стали художники Григорій ЗОРИК та
Борис РАДЕНКО, скульптори Василь БІЛЕЙ
та Іван МЕЛЬНИЧУК.
Серед журналістів, які висвітлюють життя
охоронців рубежу, «ліру» отримали Олександр
МІЗІН та Людмила КАТЕРИНИЧ.
За багаторічну співпрацю, сприяння організації та проведенню культурно-просвітницьких
заходів для прикордонників лауреатом Смарагдової ліри у номінації “Культурношефська робота” стала Алла ДУМІТРАШ.
Свої нагороди лауреати ювілейної ліри отримували особисто від Голови Державної прикордонної служби України генерала армії України
Миколи ЛИТВИНА. У своєму вітальному слові Микола Михайлович
щиро подякував тим
людям, котрі
своїми
мистецькими напрацюваннями
підтримують
бойовий дух
правоохоронців і надихають
їх на нові звершення.

Талановитий український художник (лауреат цьогорічної Смарагдової ліри) Григорій
ЗОРИК подякував прикордонникам за те, що
вони стали для нього натхненням у створенні
деяких зі своїх картин. Слова вдячності висловив Григорій Іванович «зеленим кашкетам» і за
те, що вони повністю віддаються своїй роботі,
адже це робить наше життя безпечнішим. На
згадку художник подарував відомству одну зі
своїх пейзажних робіт, на якій відтворив річку
Черемош, що так знайома буковинським прикордонникам.
Після того як митці отримали свої «ліри»,
генерал армії України Микола ЛИТВИН нагородив переможців змагання на приз Голови
Держприкордонслужби України «За вірність
прикордонним традиціям». Нагадаємо, що
оцінювалися відділи прикордонної служби за
значний вклад у забезпечення мотивації, виховання, відповідальності та дисципліни персоналу, збереження та примноження традицій Служби. Отож
серед відділів IV-І категорії переможцями, відповідно, стали: «Петрівка» Білгород-Дністровського загону, «Пархоменкове» Львівського
загону, «Семенівка» Чернігівського
загону і «Рава-Руська» Львівського
загону.
n
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іменин професії
Іменний – має бути кращий
У минулому номері «ПУ» розповідав про
оперативно–службову діяльність відділу
«Дмитрівка» та про лейтенанта Валерія
СВИРИДОВА, ім’я якого з лютого цього року
офіційно носить підрозділ. Проте остаточно
відділ «переродився» саме під час святкування
Дня прикордонника.
Едуард НІКІТЕНКО

Готуючись до цього моменту, персонал ВПС провів
серйозну підготовчу роботу
не тільки з гідного увічнення
пам’яті героїчного офіцера,
який народився в цих місцях,
а й з упорядкування своєї будівлі.
На урочистості в підрозділ
прибули високоповажні гості
з Адміністрації та Східного регіонального управління
Держприкордонслужби, обласної та районної влади, рідні та друзі героя, ветераниприкордонники, вчителі та
учні Макіївської загальноосвітньої школи, яка також
носить ім’я загиблого.
Відкриваючи заходи, директор Департаменту персоналу Адміністрації Державної
прикордонної служби України генерал-полковник Михайло КОВАЛЬ зазначив, що
ця подія має велике значення
як для прикордонників, так
і для місцевих жителів. Він
також висловив щиру вдячність керівництву Донецької
обласної та Шахтарської ра-

йонної
держадміністрацій,
громадським організаціям і
мешканцям прикордоння за
співпрацю в розбудові кордону.

У прославленому в боях Великої
Вітчизняної війни Криму
святкування Дня прикордонника
поєднали із заходами до 68–ої
річниці Перемоги.

Ольга НАГОРНЯК

Зокрема, у Керчі відбувся автопробіг, в
якому взяли участь прикордонники Сімферопольського загону, ветерани прикордонних
військ, представники Запорізького клубу військової реконструкції «Воїн» та інші. Деякі
учасники дійства переодяглися у форму прикордонників зразка 1942-го року.
Автопробіг пройшов по місцях бойової слави дев'яносто п'ятого прикордонного полку
особливого призначення. Учасники зупинялися
біля курганів, могил і пам’ятних знаків, де колись прикордонники-фронтовики проливали
кров за Вітчизну. В пам'ять про героїв проводили
мітинги-реквієми, покладали квіти, салютували
пострілами в повітря зі стрілецької зброї.

Матері Валерія – Ользі
Іванівні – було надано почесне право відкрити меморіальну композицію. Згодом
прийняв перших відвідувачів
музей бойової слави. Також
присутнім
презентувалися
робота центру управління
службою, можливості телекомунікаційного зв’язку та
сучасні технічні засоби охорони кордону. Натомість гості вручили прикордонникам
свої подарунки – оргтехніку
та картини.
– Наш підрозділ першим
у Донецькому прикордонному загоні отримав право називатися іменним відділом,
а це висока честь та велика
відповідальність, – підкреслив начальник відділу майор
Станіслав КЕРОД. – Наш
колектив – це когорта однодумців, які досягли гарних
результатів. Але на цьому
зупинятися не збираємося,
будемо і в подальшому якісно виконувати поставлені
завдання.
n

Автопробіг і
презентація
У Сімферополі святкування Дня прикордонника проводилося на всепобачення. На
вулиці Пушкіна прикордонники розгорнули
презентацію сучасної техніки, обмундирування та спецзасобів. Вперше цього року було
представлено спецпідрозділ Морської охорони Держприкордонслужби зі своїм озброєнням і технікою. Крім того, у гарнізонному
Будинку офіцерів відбулися урочисті збори та
святковий концерт. В прикордонному святі взяли участь також керівники Автономної Республіки. Зокрема, охоронцям рубежу подякував за
службу Голова Ради Міністрів Криму Анатолій
МОГИЛЬОВ.
– Ви з честю виконуєте обов'язок перед
Батьківщиною, демонструєте відданість професії та високі бойові навички, забезпечуєте
недоторканність рубежів країни», – сказав він
під час урочистостей.
n
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Як заповіли
попередники

Заходи з нагоди професійного свята у
Чернівецькому прикордонному загоні проходили за
участю численних гостей.
Сергій БРОВКО

Привітати охоронців рубежу
прибув голова облдержадміністрації Михайло ПАПІЄВ, представники правоохоронних органів
і взаємодіючих структур. У гості
до чернівчан приїхала також делегація з Румунії, яку очолював
начальник територіальної служби
прикордонної поліції комісаршеф Чезар ЧОРТЯНУ та делегація
з Молдови під керівництвом начальника регіонального управління “Єдинці” прикордонної поліції
МВС Молдови майора В’ячеслава
БОБАЛІЧА.
Учасники урочистостей поклали квіти до пам’ятника прикордонникам, розташованого на
території загону. Потім відбулася
демонстрація техніки. Українські
прикордонники показували вже
звичні для них, але доволі цікаві й диковині для сторонніх девайси: мобільний тепловізійний
комплекс, квадрацикли, снігоходи тощо. Також на плацу відбулося шоу від мобільного підрозділу
загону. Правоохоронці вправно
затримували навчальних порушників, які намагалися тікати та
чинили збройний супротив. Не
підвели й службові собаки, які теж

продемонстрували гостям заходу,
що недарма їдять бюджетні корми.
Потім відбулася подія, на яку
найбільше чекали. В актовій залі
до слів привітання всім доєдналося
нагородження найкращих. А заодно 14 сімей прикордонників отримали такі довгоочікувані ключі від
новозбудованих квартир. Михайло
ПАПІЄВ заявив, що обласна влада всіляко допомагала інвесторам
і будівельникам звести житло для
охоронців рубежу і продовжуватиме працювати в такому ж дусі. Натомість юні друзі прикордонників,
присутні на святі, пов’язали губернаторові свій символ – зелений
галстук і подарували картину.
Ùе один цікавий факт: під час
святкувань було відкрито відреставрований та оновлений музей
загону. Коли в приміщенні робили
ремонт, під одним зі стендів прикордонники знайшли листа з минулого, під яким підписалися троє
бійців – двоє з України та один з
Далекого Сходу. Вони розповідали, що відповідально готуються зразково нести службу під час
Олімпіади-80. Своїм наступникам
«восьмидесятники» заповіли сумлінно та відповідально охороняти
рубежі, а щодо музею просили,
якщо там і будуть проводитися
якісь роботи – то лише для того,
аби його покращити.
n

Свято на
спортмайданчику

У навчальному центрі ДПÑУ з нагоди Дня прикордонника провели турнір
з міні-ôутболу між п’ятьма командами силовиõ структур області. Переможцем турніру стали прикордонники, друге місце вибороли рятувальники,
третº – команда пенітенціарної служби. Переможці, призери та краùі
гравці турніру були нагородженні грамотами, дипломами та кубками.
Катерина СОРОКОПУД
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Удо БУРКХОЛДЕР:

«Вважаю,
що я був хорошим
керівником»

ÄÎÂ²ÄÊÀ «ÏÓ»

Співрозмовник газети – Голова Місії EUBAM Удо
БУРКХОЛДЕР сьогодні залишає цей високий пост
і повертається додому на заслужений відпочинок.
Перед цим він погодився розповісти «ПУ» про
враження від роботи на українсько–молдовському
кордоні та дати свою оцінку щодо важливих
моментів співпраці Місії з партнерськими службами.
Спілкувався Олег БОЙКО

– Ïàíå ÁÓÐÊÕÎËÄÅÐ, ç
2008 ðîêó Âè ïåðåáóâàëè íà ïîñàäàõ çàñòóïíèêà Ãîëîâè òà Ãîëîâè Ì³ñ³¿ EUBAM, ÷èì íàéá³ëüøå
çàïàì’ÿòàâñÿ öåé ïåð³îä?
– За п’ять з половиною років
було дуже багато моментів, які
мені запам’яталися, та, головне, я
зустрів велику кількість цікавих і
талановитих людей. Варто згадати про встановлення і зміцнення
дружніх відносин з українськими прикордонниками, завдяки
деяким із них я й потрапив у Місію. Так, свого часу саме Микола
Михайлович ЛИТВИН і Олександр Григорович МЕЛЬНИКОВ
переконали мене спробувати себе
в EUBAM, адже на той час я уже
був у відставці.
Також хочу назвати три складові історії успіху, які залишаться
для мене яскравими спогадами
роботи тут. По-перше, це турніри з міні-футболу, організовані
нами у співпраці з партнерами.
По-друге, це міжнародні конференції з інтегрованого управління
кордонами та підготовка до Євро2012. І по-третє – спільні операції,
під час яких нам вдалося зблизити
партнерів з України й Молдови та
з безпекових організацій ЄС. І все
це сьогодні дає свої плоди.
Усе, що ми робимо, має свою
мету. Місія прагне, щоб рівень
професійності персоналу партнерських служб зростав, а форми
та методи роботи наближалися до
євростандартів і передової світової практики. Проте основною
метою є зміцнення довіри й побудова дружніх відносин між взаємодіючими структурами.
– Ñòîñîâíî ºâðîñòàíäàðò³â,
íà Âàøó äóìêó, íàñê³ëüêè ñüîãîäí³ îðãàíè, ÿê³ íåñóòü ñëóæáó íà
óêðà¿íñüêî-ìîëäîâñüêîìó êîðäîí³,
â³äïîâ³äàþòü ¿ì?

– За моєю оцінкою, вдалося
досягти дуже багато. По-перше,
приведено у відповідність до
сучасних європейських вимог
нормативно-правову базу. Теж
саме можна сказати щодо структури прикордонних та митних органів. Ùе одне важливе питання
– використання сучасних технічних засобів. І хоча це не головне
завдання Місії, але ми також долучилися до цього процесу, реалізувавши проект міжнародної технічної допомоги BOMMOLUK з
бюджетом 2,2 мільйона євро.
Не лише умови служби мають
відповідати високим стандартам, а
й забезпечення транскордонного
руху. Місія EUBAM не має повноважень виконавчої влади, але
серед іншого прагне допомагати
людям, які перетинають кордон.
І ми посприяли партнерським
службам досягти в цьому гарного
результату. Так, відмічаємо суттєве
покращення ставлення персоналу
контролюючих служб до людей
у пунктах пропуску. І справжнім
проривом у цьому сенсі стало
Євро-2012, коли за різноманітними оцінками і прикордонні, й митні органи показали себе справжніми професіоналами з високою
професійною культурою.
– Ì³ñ³þ ìîæíà íàçâàòè êàòàë³çàòîðîì ä³àëîãó îðãàí³â, ïðè÷åòíèõ äî îõîðîíè óêðà¿íñüêîìîëäîâñüêîãî êîðäîíó. ßê Âè
îö³íþºòå ðåçóëüòàòè âçàºìîä³¿ ï³ä
åã³äîþ EUBAM?
– Це дуже важливий елемент
роботи Місії. Я особисто доклав
чимало зусиль для налагодження взаємодії партнерських служб
України та Молдови із залученням експертів з ЄС. Нашою метою було не просто започаткувати
співробітництво, а сформувати
його тривалим і стійким. І в цьому
ми досягли чималих успіхів.
За сприяння Місії щорічно
проводяться операції, до яких
крім партнерських служб України

та Молдови залучаються правоохоронні органи з країн ЄС,
представники Frontex, Європолу
та Інтерполу. При цьому усі сторони націлені на високий результат. Саме тому під час спільних
операцій вдалося досягти значних успіхів у питаннях протидії
контрабанді сигарет, незаконній
міграції тощо.
Також хочу згадати про спільно
керований пункт пропуску «Росошани–Бричень». Ми реалізовували цей проект, спираючись на
досвід Німеччини, Польщі та Чехії
при вступі Польщі та Чехії в ЄС. За
їх зразком прикордонні й митні органи двох країн працюють разом в
одному приміщенні. Це зручно людям, які перетинають кордон, адже
дозволяє їм зробити лише одну
зупинку для всіх прикордонномитних процедур. А те, що представники контролюючих органів
працюють пліч-о-пліч, сприяє
зміцненню довіри між ними.
Маю зізнатися, що запустити
цей проект було вкрай складно.
Перші намагання з’явилися ще
весною 2008 року. Важко було
переконати партнерські служби
обох країн, що це робиться для їх
блага, були певні невідповідності в законодавстві країн, нестача
техніки, але поступово ми подолали усі перешкоди.
І ще один важливий проект –
це спільне патрулювання. Його
мета, як і у випадку зі спільно
керованим пунктом пропуску –
підвищення професійного рівня
персоналу, економія ресурсів і,
звичайно ж, – збільшення довіри
між партнерами.
– ßêùî ñï³ëüíà ñëóæáà òàêà
ïîçèòèâíà, ÷îìó, íà Âàøó äóìêó,
â³äñóòíÿ ìîæëèâ³ñòü çà òàêèì
ñàìèì ïðèíöèïîì ïðàöþâàòè íà
êîðäîí³ Óêðà¿íè ³ êðà¿í Øåíãåíñüêî¿ çîíè?
– Так, країни Євросоюзу,
Шенгенської зони мають нормативні перепони. Це стосується
питань, які обмежують доступ
до їхніх інформаційних систем.
І ні Україна, ні Молдова не можуть використовувати бази даних
Шенгену.
Водночас є альтернативні
шляхи вирішення цього питання. Один із них – це одночасно
патрулювати ділянку нарядами з
обох сторін. Інший варіант, який
уже показав свою дієвість, – проводити спільні операції під егідою
Місії EUBAM. Жодних проблем
і заперечень Брюсселя це не викликає.
– Ì³ñ³ÿ ïîñò³éíî àíàë³çóº
ñèòóàö³þ íà ä³ëÿíö³ ñâîº¿ êîìïåòåíö³¿. ßê³ çàãðîçè EUBAM ââàæàº íàéá³ëüø àêòóàëüíèìè äëÿ
óêðà¿íñüêî-ìîëäîâñüêîãî êîðäîíó,
ïîðò³â Îäåñè òà ²ëë³÷³âñüêà?
– Усі наші партнерські служби
беруть участь у створенні спільного

звіту, який дозволяє аналізувати
ситуацію і робити прогноз того,
що може статися. Ùодо характерних загроз на кордоні, то, в першу
чергу, – це контрабанда сигарет,
алкоголю, а також незаконне переміщення наркотиків – переважно
легких, торгівля людьми та незаконна міграція. Ùе одна загроза, яка
зараз набирає все більших обертів,
– це контрабанда автомобілів класу
люкс.
Ùоб ефективно протидіяти
цим правопорушенням слід і надалі відстежувати ситуацію, налагоджувати ефективну систему
обміну інформацією між партнерськими службами України й
Молдови і для повноти картини
важливим є залучення придністровської сторони.
– Ùîäî ïðèäí³ñòðîâñüêîãî ñåãìåíòó, ÿê³ îñîáëèâîñò³ ðîáîòè Ì³ñ³¿ íà ö³é ä³ëÿíö³?
– Придністровське питання – одна з причин появи на
українсько-молдовському кордоні Місії. Коли ми говоримо про
партнерів, маємо на увазі і представників Придністров’я, тож і
намагаємося запрошувати їх на
різні семінари. Для них було організовано поїздку на кордон
між Швейцарією та Німеччиною, щоб показати, як там співпрацюють митні органи. Також
відбулися тристоронні зустрічі
представників Місії, Молдови і
Придністров’я, націлені зміцнити
взаємодовіру і покращити професіоналізм.
Нині ми бачимо невідповідність у форматах роботи. Представники Кишинева навчені
більш за євростандартами, а
Тирасполя – працюють за «московськими». Ми намагаємося
сприяти гармонізації методів,
які використовують у Молдові та
в Придністров’ї. На жаль, нашу
ідею провести спільну операцію
з контролю кордону придністровські високопосадовці поки
що не підтримали. Вирішення
цього питання, безумовно, стало б проривом. Але одна з наших
якостей – терпіння… Як кажуть
у нас в Місії, якщо ви бачите
труднощі, вам слід шукати можливості.
Хочу сказати й про інші результати. За нашого сприяння
та за участі Південної митниці й
Укрзалізниці відновлено пасажирські й вантажні перевезення
через Придністров’я.
– Çíà÷íî¿ óâàãè Ì³ñ³ÿ ïðèä³ëÿº ïèòàííÿì ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿, ó
÷îìó öÿ ðîáîòà ïðîÿâëÿºòüñÿ?
– Як я говорив, Місія немає
повноважень виконавчої влади і
не може безпосередньо боротися
з корупціонерами. Водночас ми
допомагали нашим партнерам у
підготовці певних правил (кодексів) поведінки персоналу, а також

Удо БУРКХОЛДЕР – Ãолова Ìісії EUBAM з травня 2010
року. Ìаº 30-річний досвід роботи в Прикордонній та Ôедеральній поліції Íімеччини. Прикордонну кар’ºру розпочав 1978
року. Ç 1991 року займав посади:
Ãолови Департаменту кадровиõ
ресурсів Ôедеральної поліції ÌÂÑ
Íімеччини, Ãолови Прикордонної поліції в аеропорту «Ôранкôурт», Ãолови Êомандування
прикордонної поліції Öентральної Íімеччини та Ãоловнокомандувача Ôедеральної поліції Íімеччини. Ç січня 2008 року почав
працювати в Ìісії EUBAM на
посаді заступника Ãолови Ìісії.

нормативних документів. За нашої допомоги в пунктах пропуску
встановили інформаційні стенди,
які роз’яснюють громадянам їхні
права. Ми організували зворотній
зв'язок і передали партнерським
службам, як оцінюють їх роботу
звичайні люди.
Також
Місія
налагодила
співпрацю з 11 університетами
в Україні й Молдові та численними школами. Постійно наші
співробітники проводять заняття, читають лекції щодо проблематики корупції. Крім того, ми
співпрацюємо з Нацбюро Польщі
з протидії корупції, Спеціальною
службою Литви, МВС Грузії, які
надають нам об’єктивну й корисну інформацію про свої методи
роботи та загалом про стан протидії корупції і ми також ділимося їх
досвідом. Крім того, на наступну
фазу – 2014-2015 роки – Місія
планує залучати прокуратури
обох країн для забезпечення обміну інформацією, ефективнішої
протидії злочинності, в тому числі
й корупції.
– Ì³ñ³ÿ ³ñíóº âæå òðèâàëèé
÷àñ, ÷è çàëèøàºòüñÿ ñüîãîäí³ â îðãàí³çàö³¿ äîñòàòíüî ïîòåíö³àëó,
ùîá ³òè øëÿõîì ïðîãðåñó é âåñòè
çà ñîáîþ ïàðòíåðñüê³ ñëóæáè?
– Все більше і більше ми намагаємося залучати експертів зі
свіжим досвідом роботи в правоохоронних органах Євросоюзу. А
якщо людина не відповідає професійним стандартам EUBAM,
Голова Місії не продовжує її контракт.
Це нелегко, щоб люди з 18
країн працювали разом однією
командою, але у нас хороший
стиль управління, командний дух
і взагалі приємна атмосфера на
роботі. Місія має належні умови й
обладнання, ми багато даємо своїм співробітникам, але й багато
від них вимагаємо.
Яким буде стиль управління
нового керівника і хто це буде, я
не знаю – таке рішення приймуть
у Брюсселі. Я ж вважаю, що був
хорошим керівником, адже старався не демотивувати підлеглих,
а навпаки, надихати їх своїм прикладом.
n
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Форум
інтегрованого
співробітництва
У Національній академії Державної прикордонної
служби України ім. Богдана Хмельницького
відбулася міжнародна науково–практична
конференція «Інтегроване управління кордонами.
Теорія і практика». Науковий захід відкрив Голова
Служби генерал армії України Микола ЛИТВИН та
керівник Місії ЄС EUBAM Удо БУРКХОЛДЕР.
Міжнародна науково-практична конференція, метою якої
було обговорення інтегрованої
системи охорони державного
кордону, координація діяльності
суб’єктів інтегрованого управління кордонами, апробація результатів наукових досліджень та
обмін науковою інформацією з
актуальних питань інтегрованого управління кордонами, стала
першою в 2013 році науковою
конференцією. Причому проводилася вона Адміністрацією
Державної прикордонної служби
України спільно з представниками Місії EUBAM, Представництва Європейського Союзу,
FRONTEX, ОБСЄ, Міжнародної організації з міграції, Управління Верховного комісара ООН
у справах біженців. У конференції взяли участь представники
міжнародних організацій, органів державної влади України,
прикордонних відомств країнчленів ЄС та суміжних держав,
науковці
науково-дослідних
установ, науково-педагогічний
персонал вищих навчальних закладів України.

– Динаміка процесів, що
відбуваються в прикордонній
сфері, демонструє необхідність
таких заходів, оскільки саме тут
ми можемо обговорити питання
розвитку теорії та практики забезпечення прикордонної безпеки, висловити свої думки й погляди щодо подальшої реалізації
Концепції інтегрованого управління кордонами, окреслити
коло питань, що існують на сьогодні, а також визначити шляхи
їх вирішення, – заявив у своєму
вступному слові генерал армії
України Микола ЛИТВИН.
Варто зазначити, що у
ході Міжнародної науковопрактичної конференції працювали робочі секції, на яких
розглядалися питання щодо
охорони та захисту державного кордону. Усього було створено три секції, кожна з яких
спрямувала свою діяльність на
аналіз питань щодо всебічного забезпечення інтегрованого
управління кордонами, управління оперативно-службовою
діяльністю з охорони та захисту державного кордону.

– Протягом семи років
EUBAM, за підтримки ЄС,
допомагає своїм партнерам –
Молдові й Україні – в утвердженні стандартів і практик
ЄС, заснованих на концепції
інтегрованого управління кордонами. З тих пір, як Кабінет
Міністрів затвердив концепції
2010 року та план їх реалізації
2011 року, ми концентруємо
наші можливості на реалізації
важливих частин даного документа: сприяння міжвідомчому,
внутрішньовідомчому
та міжнародному співробітництву між зацікавленими сторонами для досягнення стійкого
розвитку прикордонної служби України, – наголосив голова Місії EUBAM Удо БУРКХОЛДЕР.
Конференція була результативною. Свідчення цього
– значна кількість учасників, які виявили бажання виступати на науковому форумі. Учасники заходу також
взяли участь у презентації
навчально-матеріальної бази
Національної академії та виставки технічних досягнень
Державної
прикордонної
служби України.
Під час підбиття підсумків було акцентовано увагу
на впровадження в навчальний процес академії основних положень інтегрованого управління кордонами.
Учасники форуму відмітили
позитивний вплив проведення
науково-практичної
конференції на стабілізацію всебічного забезпечення
охорони та захисту державного кордону.
Зокрема, Микола ЛИТВИН
наголосив, що науковці Державної прикордонної служби
України досягли високих результатів із підготовки персоналу прикордонного відомства
шляхом створення чіткої системи мультиплікації в рамках
реалізації проекту міжнародної
технічної допомоги «Вдосконалення інтегрованого підходу
до професійної підготовки в
Держприкордонслужбі відповідно до стандартів ЄС».
n

В Академії ДПСУ ім. Б. Хмельницького відбулася
історична подія – відкриття Алеї слави,
присвяченої пам’яті воїнам–прикордонникам усіх
поколінь.
Відкрив Алею особисто Голова Державної прикордонної служби України генерал армії України
Микола ЛИТВИН. Зокрема, він
зазначив, що із покоління в покоління українські прикордонники є
вірними таким святим поняттям,
як честь, військове братерство,
любов до Батьківщини. «Я впевнений, що персонал Державної прикордонної служби України і надалі
примножуватиме кращі традиції
багатьох поколінь охоронців кордону, твердо й непохитно стоятиме
на сторожі національних інтересів
України на її державному кордоні».
Алея починається з кам’яної
арки Слави зі знаком Державної
прикордонної служби України. Далі
– вимощена плиткою та опоряджена газонами і ліхтарями, пішохідна
доріжка, яка веде до спортивного
комплексу, по обидві сторони пі-

шохідної доріжки встановлені лайтбокси з пам’ятними ілюстраціями
історії створення та розвитку регіональних управлінь, героїв прикордонників, іменних застав. Завершується Алея ритуальною стелою.
Ректор
академії
генераллейтенант Валерій РАЙКО подякував Голові Служби за підтримку.
«Державна прикордонна служба
України здавна славиться своїм
героїчним минулим і видатними
особистостями. Віддаючи данину
пам’яті героям, увіковічнюючи
їхній безсмертний подвиг, цим
пам’ятним знаком ми вирішили
вшанувати кращих прикордонників. Тож нехай Алея слави в Національній академії стане символом
миру, добра, злагоди і процвітання
для прийдешніх поколінь охоронців рубежу», – сказав очільник
прикордонного вишу.
n

ФОТОФАКТ

Êîðäîí äèòÿ÷èìè î÷èìà

У Íаціональній академії ДПÑУ імені Á. Õмельницького відбувся конкурс дитячого малюнка «Прикордонна служба очима дітей». У заõоді
взяли участь понад двісті дітей. Переможців конкурсу нагородив дипломами та цінними подарунками генерал армії України Ìикола ËÈÒÂÈÍ.
Íими стали Ìарина ÌУÇÈÊА, ßрослав ÊУ×ÅÐ, Êарина ÁÎÌÁÅÐÃÅÐ,
Ñвітлана ÁÅÑАÐАÁ, Уляна ÐÎÌАÍ×УÊ, Òарас ÑÒÅПАÍÎÂ, ßрослава
ªÂДÎÕÎÂÈ×, Дар’я ÁАÐАÍÎÂÑÜÊА, ²лля ÇАÌÐ²ªÂ, Âероніка ÒÐА×,
Ìаргарита Ë²ÌÁАÕ та Анастасія ËÈÑА.
Матеріали øпальти підготував Володимир ЗАХАРЧУК
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ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 17 травня 2013 року №274-ос
по 10 мобільному прикордонному загону
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ЗИСЦІ Андрію Васильовичу
по Окремому контрольно-пропускному пункту
«Київ» Державної прикордонної служби
України
майор
капітану НЕСТЕРЕНКУ Євгену Миколайовичу
по Центральній базі зберігання та постачання
Державної прикордонної служби України
майор медичної служби
капітану медичної служби КРАВЦЮ Андрію
Івановичу

по Північному РУ ДПСУ
майору СЕБАЛУ Олександру Івановичу
по Західному РУ ДПСУ
майору ШАРУПИЧУ Сергію Володимировичу
по Національній академії ДПСУ ім. Богдана
Хмельницького
майору АНДРУШКУ Олександру Васильовичу
по ОКПП «Київ» ДПСУ
майору МАРЧЕНКУ Василю Борисовичу
по Навчальному центру підготовки молодших
спеціалістів ДПСУ
майору КЛИМУ Тарасу Васильовичу
по Північному РУ ДПСУ
підполковник юстиції
майору юстиції ЛЯСКОВЦЮ Василю Федоровичу
Управління кадрів АДПСУ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колектив Окремого відділу прикордонної
служби типу «С» Західного регіонального
управління вітає з Днем народження
заступника начальника штабу з прикордонної
служби – начальника відділу прикордонної
служби Західного регіонального управління
полковника ТОРОПА Геннадія Леонідовича!
Сердечно бажаємо міцного здоров’я,
невичерпної енергії та наснаги, родинного
затишку, благополуччя й добра! Нехай кожен
Ваш день буде наповнений корисними
справами і теплом людських стосунків, а мрії
втілюються у життя та приносять бажану
радість і задоволення!
Сердечно вітаємо турботливого сина,
дорогого брата, прекрасного чоловіка та
люблячого батька, старшого прапорщика
КИРПУ Валерія Івановича з 45-річним
ювілеєм і Днем прикордонника!
У день народження твій ми щиро радієм
І сердечно бажаєм, щоб збулись твої мрії!
Щоб пливло тобі щастя з роси і води,
Щоб жить – не тужить і не знати біди!
Батьки, брати та їхні родини,
дружина й три сини
Рада та Актив ветеранської організації
Одеського прикордонного загону щиро
та сердечно вітає іменинників: ПАВЛЮКА

Стоп тютюн!

від 21 травня 2013 року №285-ос
по Адміністрації ДПСУ
підполковник
майору ТИХОНОВУ Олександру
Володимировичу

Миколу Івановича, БЄЛОЗЕРОВА Миколу
Івановича, ТАРНАВСЬКОГО Олександра
Володимировича, КУПРІЯНОВА
Анатолія Михайловича, КОВАЛЬОВА
Василя Миколайовича, ЗАГОРНОГО
Івана Олександровича, НИТИЧУКА
Олександра Дмитровича, КУЧЕРЯВЕНКА
Олега Валентиновича та вдову ветерана
СЛОБОДЯНЮК Ольгу Павлівну!
Бажаємо міцного здоров’я, невичерпної
енергії та наснаги, родинного затишку,
благополуччя і добра на довгі літа!
Колектив Окремого відділу прикордонної
служби типу «С» Західного регіонального
управління щиро вітає з Днем народження
військовослужбовців: інспектора
прикордонної служби 1-ої категорії 1-го
відділення інспекторів прикордонної
служби прапорщика МЕЛЬНИКА Миколу
Петровича, начальника 4-го відділення
інспекторів прикордонної служби
прапорщика КУЛИНИЧА Юрія Петровича,
розвідника-водія відділення оперативного
документування прапорщика ГОЛИЧА
Василя Мироновича!
Нехай шаною, любов’ю й повагою оточують
Вас колеги, близькі та друзі! Миру, сімейної
злагоди, благополуччя і добробуту Вам і
Вашим родинам!

Бажаєте кинути палити?
Сьогодні хороша нагода,
адже 31 травня відзначається
Всесвітній день без тютюну.
З цього приводу українські
парламентарі провели у
Верховній Раді брифінг на
підтримку здорового способу
життя та відкрили у кулуарах
Парламенту виставку.
Влас. інф.

Зокрема, голова Комітету Верховної
Ради з питань охорони здоров’я Тетяна
БАХТЄЄВА потішила українців звісткою, що наша країна вийшла з ТОП-10
країн з найбільшим поширенням тютюнопаління. Більш того, Україна продов
жує демонструвати одну з кращих динамік зі зниження куріння та зменшення
його негативних наслідків.
Голова профільного комітету відзначила, що зі вступом у силу в грудні минулого року вимог закону про заборону
куріння в усіх громадських місцях кількість курців в Україні почала суттєво
знижуватися. І якщо за даними Держкомстату 2011 року серед наших співвітчизників було близько 10 мільйонів
любителів подиміти цигаркою, то зараз
українців з такою пагубною звичкою
уже десь 8,4 мільйона осіб. Моніторинг,
який проводився у 13 регіонах, продемонстрував, що закон виконується на 90
відсотків. Водночас прогнози сподвижників тютюнового лобі, що нові норми

УВАГА! КОНКУРС!

ФОТОФАКТ

Розпочинається Всеукраїнський конкурс «Красуня у погонах–2013» серед
жінок–військовослужбовців силових структур України.
Конкурс проводитиметься
у два етапи. Перший — конкурс фотокарток (триватиме
по листопад 2013 року). Другий
— конкурс професійної майстерності (змагання фіналісток
конкурсу зі стрільби з пістоле-

та, водіння автомобіля, плавання) — грудень 2013 року.
Бажаючі взяти участь у конкурсі мають надіслати до редакції
газети «Прикордонник України»
кольорові художні фото у стилі
«мілітарі» розміром від 10х15 до

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
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30х40 сантиметрів чи в електронному вигляді. Разом із фото має
бути надана коротка інформація
про конкурсантку (вік, освіта,
військове звання, посада, вислуга років на військовій службі,
сімейний стан, уподобання), а
також поштова адреса та контактний телефон учасниці.
Фото конкурсанток проходитимуть попередній відбір
журі конкурсу. Найкращі з них
буде надруковано на шпальтах
газет «Прикордонник України», «Народна армія» й «Іменем закону», а також розміщуватимуться на сайтах видань.
Фото надсилайте за адресою: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 11, редакція газети
«Прикордонник України». Електронні адреси: FTP: ADPSU//
Inform//All; kordo@ukr.net.
Оголошення та нагородження переможниць конкурсу
відбудеться в Києві за результатами фінальних змагань.

не будуть працювати і лише зашкодять
бізнесу власників кафе і ресторанів не
справдились. Навпаки, в деяких звільнених від тютюнового диму закладах
кількість відвідувачів зросла, адже люди
почали частіше ходити в заклади громадського харчування з дітьми. Пані
БАХТЄЄВА також відмітила позитивний вплив заборони реклами тютюну та
соціальної реклами на пачках цигарок.
Як наслідок антитютюнових заходів,
у нашій державі зменшується і смертність від хвороб органів дихання, які часто спричиняє саме тютюновий дим. 2012
року від цих хвороб померло майже на
1000 осіб менше, ніж 2011 року, у той самий час середня тривалість життя в Україні зросла на півтора року – з 69 років до
70,5. Цю статистику голова Комітету назвала перемогою, однак запевнила, що
робота на цьому не закінчується, адже за
даними Міністерства охорони здоров’я,
за рік в Україні від хвороб, обумовлених
курінням, помирають близько 120 тисяч
осіб. Крім цього, Тетяна БАХТЄЄВА зазначила, що, окрім боротьби з курінням,
Парламент активно включився в роботу
над створенням дієвої законодавчої бази
антиалкогольного напряму.
n
МИТЬ РОЗРЯДКИ

Відповіді на сканворд,
цього номеру:

від 13 травня 2013 року №268-ос
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
підполковник
майору САХАРСЬКОМУ Олексію
Володимировичу

Уже не перший раз на
День прикордонника розташований неподалік від будівлі
Адміністрації Держприкордонслужби пам’ятник
відомому мультперсонажу
«Їжачку в тумані» одягають
у зелений кашкет. Призвали їжачка на прикордонну
службу і цього року.
Фото Ігоря ПЛЕТЕНЯ

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14.
Наклад: 8000 прим. Замовлення: 29656
Тел.:
581-68-15
Верстка:
Сергій ПОЛІЩУК
Програму телебачення та сканворд надано ТОВ «Мега-Поліграф»

У цьому світі тільки Google розуміє
вас з півслова.
* * *
Статус у дівчини “В Контакті”:
“Завтро екзамин з украінськаї! Думаю шо здаду!!!”
Хто б сумнівався. Звичайно, ЗДАДЕ!
* * *
Зустрічаються дві співробітниці.
Одна одній:
– Я зараз була у шефа і у мене дві новини. Одна гарна, а інша погана. З якої
почати?
– Давай з поганої.
– Мене звільнили...
– А яка ж гарна?
– І тебе теж!
* * *
Кава по-студентськи: залити окріп в
склянку, одягнути чорні окуляри і насолоджуватись.
* * *
Дружина – чоловікові:
– Бачиш цю дитину на фотографії?
– Так.
– О 18:00 забереш її з дитячого садка.
* * *
– Кохана, я назвав нашого сина Лексус.
– Ти придурок?
– Зате в нас в сім’ї тепер є Лексус.
– І придурок.
* * *
Найефективніше лікування травами
– це кропивою по дупі.
* * *
Винахідливий батько, щоб взнати,
чи лається його син матом, ударив його
по пальцях молотком.
* * *
Найперший смайлик в світі – це колобок.

