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Кризові поради експертів

В облозі: Луганщина

В Адміністрації Держприкордонслужби відбулося
засідання круглого столу «Сучасні аспекти безпекової
складової держави: прикордонна безпека». Окрім
керівництва ДПСУ до участі в засіданні
було запрошено представників Верховної
Ради України, Ради національної безпеки і
оборони України, представників інститутів
громадянського суспільства та ветеранівстор.
прикордонників.

Нині від різних вітчизняних політиків лунають
прямі звинувачення прикордонників у бездіяльності,
через яку крізь українсько-російський кордон на
територію країни масово потрапляють
зброя та бойовики. Про те, наскільки
це відповідає дійсності та яка насправді
складається обстановка, розповідає
начальник Луганського прикордонного
стор.
загону полковник Сергій Дейнеко.
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Кордон
тримає оборону
та просить
підтримки

4

стор.
«Україні треба негайно організовувати оборону, а не охорону ділянки кордону з
Росією із залученням всіх державних ресурсів, особливо на ділянках Луганської
та Донецької областей. Треба не на словах, а на ділі здійснювати взаємодію
силових відомств і місцевих органів влади. Країні слід повернутися до принципу,
що кордон як головний символ державності має охороняти весь народ. Силами
тільки прикордонного відомства в умовах військового протистояння з сусідньою
державою нам вистояти дуже складно. Щиро сподіваюся, що кордон перестане
фінансуватися по залишковому принципу. Це має статися хоча б тому, що шлях
України до Європейського співтовариства вже незмінний і Україна стане східним
кордоном ЄС».
Генерал армії України Микола ЛИТВИН
(28 травня 2014 року. Ïресконôеренція в Інôормагентстві «Óкрінôорм»)
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
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Державний кордон України перетнуло

1,3 млн.
осіб

342

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону
осіб

27

>

10

з них
незаконні мігранти

Вилучено

22 од.

зброї

МУЖНІСТЬ

Наші герої «Донбасу»
Керівник добровільного
батальйону «Донбас» Семен
Семенченко на своїй сторінці у
«Facebook» розповів про те, хто з його
бійців загинув у бою з терористичним
батальйоном «Схід» під Карлівкою
23 травня. Серед полеглих героїв є й
прикордонник «Матвій».

> 40

од.
боєприпасів

Затримано товарів
і вантажів, що незаконно
переміщувалися через
державний кордон, на

7

стор.

233

тис. грн.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Україна

виходить з СНД
Україна розпочинає
процедуру виходу з СНД,
заявив заступник міністра
закордонних справ України
Данило Лубківський. «СНД
виявилася неефективною і
недієвою організацією, яка
не змогла виробити чіткої
позиції у момент агресії
Росії проти України. І це вже
не кажучи про попередню
агресію Росії проти Грузії.
Ми дотримуємося свого
бачення і свого підходу, і
вчора – я підтверджую слова
секретаря РНБО Андрія
Парубія – про те, що ми
розглядаємо питання, які
стосуються виходу України
зі складу СНД», – повідомив
дипломат. Тим часом
виконувач обов’язків міністра
закордонних справ Андрій
Дещиця повідомив ЗМІ, що
документи щодо можливого
виходу України з СНД
підготовлені й передані до
апарату Верховної Ради.
Василь ДРОЗДОВ

n З 1 червня

рух вантажівок
обмежать
Державне агентство
автомобільних доріг України
з 1 червня обмежує рух
вантажівок масою понад 24
тонни по більшості автодоріг
загального користування з
10:00 до 22:00. «З початку
червня транспортним засобам,
загальною масою понад 24
тонни або з навантаженням
на вісь більше 7 тонн, рух по
більшості автомобільних доріг
загального користування по
всій території України з 10.00
до 22.00 буде заборонено»,
– йдеться в повідомленні
прес-служби Укравтодору.
За інформацією шляховиків,
висока температура повітря
в літній період призводить
до значного нагрівання
асфальтобетонного покриття,
а рух великовагового
транспорту при таких умовах
призводить до катастрофічних
руйнувань дорожнього
полотна.
Юрій ЗАНОЗ

n Додаткові
вихідні

У червні українців чекають
два додаткові вихідні дні.
Крім традиційного Дня
Конституції, відпочинемо
зайвий день ще й на
Трійцю. За інформацією
Кабміну, два додаткові
вихідні дні припадають на 9
і 30 червня. Це пов’язано з
православним святом Трійці,
що відзначається на 50-й день
після Великодня і цього року
випадає на 8 червня (неділя), і
Днем Конституції (28 червня,
це субота). За законом, якщо
святковий день збігається з
вихідним, то найближчий за
ним робочий день також має
бути вихідним.
Олена ТАЩИЛІНА

БУКВА ЗАКОНУ

Додатковий захист біженців
В. о. Президента, спікер Парламенту Олександр Турчинов підписав
Закон «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про біженців
та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».
Андрій КУЧЕРОВ

Зокрема, закон розширив поняття «додатковий захист» відповідно до директиви
Європарламенту та Ради ЄС від 13 грудня
2011 року і поняття «тимчасовий захист» відповідно до директиви Ради ЄС від 20 липня
2001 року.
Відповідно до закону, «додатковий захист – це форма захисту, що надається в
Україні на індивідуальній основі іноземцям
та особам без громадянства, які прибули в
Україну або перебувають в Україні і не можуть або не бажають повернутися в країну
громадянської належності або країну попереднього постійного проживання внаслідок
обставин»; «тимчасовий захист – це форма
захисту, що є винятковим практичним захо-

дом, обмеженим у часі, і надається в Україні
іноземцям та особам без громадянства, які
масово прибули в Україну і не можуть повернутися в країну постійного проживання
через обставини».
Документом розширено коло іноземців
та осіб без громадянства, які матимуть підстави для одержання додаткового та тимчасового захисту в Україні.
Верховна Рада України прийняла цей закон 13 травня, «за» проголосували 277 депутатів.
Окрім того, свій внесок у захист біженців зробив і Уряд. Так, 27 травня на засіданні
Кабінету Міністрів України для оперативного забезпечення роботою громадян, які
звертаються за працевлаштуванням до центрів зайнятості, в першу чергу переселенців
із Криму та східних областей України, та
збільшення кількості осіб, які можуть бути

залучені до виконання суспільно-корисних
робіт було затверджено законопроект щодо
змін до Закону «Про зайнятість населення».
Змінами до законодавства визначається, що
фінансування громадських робіт як активних програм зайнятості здійснюватиметься
не на паритетній основі (50/50), а за рахунок
коштів Фонду соціального страхування на
випадок безробіття та місцевих бюджетів у
межах можливостей останніх.
Окрім цього, змінами до Закону передбачається, що програми забезпечення молоді першим робочим місцем після закінчення навчального закладу фінансуватимуться
Фондом соціального страхування на випадок
безробіття, а не державним бюджетом.
n

ПРІОРИТЕТИ

Європейський
вектор розвитку
У кожному вітчизняному міністерстві буде
введено посаду заступника міністра з питань
європейської інтеграції та працюватиме фахівець із
Європейського Союзу, який допомагатиме Україні
виконувати Угоду з ЄС. Про це повідомив Прем’єр–
міністр України Арсеній Яценюк на нещодавньому
засіданні Уряду.

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Відкриваючи засідання Кабінету Міністрів Арсеній Яценюк наголосив, що незважаючи
на складну економічну ситуацію в державі Уряд забезпечить
виплати по незахищених статтях державного та місцевих бюджетів. Зокрема, 2,5 млрд. грн.
буде розподілено між усіма місцевими бюджетами. Водночас
Прем’єр-міністр наголосив, що
якщо ми будемо застосовувати
стандартні підходи до економічного розвитку в країні, то в
сучасних умовах такі підходи не
є ефективними.
– Я поставив завдання вкот
ре Мінекономіки і профільним
міністерствам: стандартні бюрократичні підходи, які були
в Україні протягом 23-х років
щодо модернізації української
економіки, дійшли до того, що
економіки не залишилося. –
підкреслив Арсеній Яценюк.

– Саме тому разом з нашими
європейськими
партнерами
ми створили групу підтримки
України. В кожному міністерстві
тепер буде фахівець з Європейського Союзу, який допомагатиме Україні виконувати Угоду
між Україною і Євросоюзом та
наближати нас до Європейського Союзу і європейських стандартів.
Також Глава Уряду анонсував рішення про те, що у всіх
міністерствах України вводиться окрема посада заступника
міністра з питань європейської
інтеграції. Відтак, кожна реформа, необхідна для країни,
яка відповідає європейському
стандарту, буде виконуватися
міністерствами, і це першочергове завдання. Ключовий центр
знаходитиметься у Кабінеті Міністрів. Цим питанням керуватиме відповідний заступник
міністра Кабінету Міністрів з
питань європейської інтеграції,
під яким буде відповідний департамент.
n

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Шляхом прогресу та реформ
В Одесі відбулося 22–е засідання Консультативної
ради EUBAM, на якому новопризначений Голова
Місії Франческо Басталі представив присутнім звіт
про діяльність Місії.
Ігор ІВАНИЦЬКИЙ

На захід було запрошено керівників Представництв ЄС у
Молдові та Україні, міністерств
закордонних справ Молдови та
України, прикордонних і правоохоронних відомств. Також
у засіданні взяли участь представники Організації з безпеки і
співробітництва в Європі, Міжнародної Організації з міграції та
Програми розвитку ООН.
Голова Ради, Голова Представництва ЄС в Україні, посол Ян Томбінський, відзначив
значний внесок Місії в модернізацію митних і прикордонних

процедур, процес лібералізації
візового режиму і спільні операції з контролю на кордоні.
Заступник
міністра
закордонних справ України Наталія Галібаренко подякувала
EUBAM за внесок в нарощуванні інституційних можливостей і
розвиток прикордонної інфраструктури. Вона також підкреслила важливість внеску Місії у
розробку нового законодавства,
прийнятого в рамках 1-ої фази
плану дій щодо лібералізації візового режиму. «Ми сподіває
мося на перехід у другу фазу
процесу», – зауважила Наталія
Галібаренко.
«У той час коли Молдова й
Україна рухаються назустріч єв-

ропейським стандартам, Місія
продовжить підтримку реформ
у прикордонному контролі, митному законодавстві, структурі та
процедурі», – заявив глава Місії
ЄС Франческо Басталі.
Наприкінці
засідання
Консультативна рада заслухала звіти про діяльність Місії
EUBAM, оновлену інформацію про ситуацію з безпекою

на кордонах та про досягнутий
прогрес у сфері демаркації кордону. Рада позитивно оцінила
зусилля українських і молдовських служб, спрямованих на
реформи і наближення до стандартів ЄС у сфері прикордонного та митного контролю, а
також підкреслила важливість
співпраці між партнерськими
службами та Місією ЄС.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Смарагдові музи

n Снайпер–

З 2007 року Держприкордонслужбою
України відзначаються митці, які старанно
та вміло створюють в літературі й мистецтві
високохудожній образ військовослужбовця –
захисника державного кордону. Нинішнього
року почесні «смарагдові» нагороди також
знайшли своїх власників.

На станції «ХарківПасажирський» прикордонний
наряд затримав громадянина
Російської Федерації, який їхав
до східних областей України для
участі в незаконних озброєних
формуваннях. Під час співбесіди
з правоохоронцями 39-річний
громадянин РФ не зміг чітко
підтвердити мети своєї поїздки
в Україну, а під час додаткового
контролю охоронцями кордону
було з’ясовано, що він був
снайпером під час першої і
другої чеченських кампаній та
нещодавно пройшов інструктаж
та інтенсивне навчання в Ростовіна-Дону. Затриманого передано
співробітникам СБУ.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Андрія ДЕМЧЕНКА

За п’ять років існування премії «Смарагдова ліра» участь у
конкурсі взяли 2500 митців. Серед них – 92 лауреати національних і міжнародних конкурсів, 86
членів національних творчих
спілок, 38 – володарі почесних
звань України в галузі культури
й мистецтва.
До рук членів журі нинішнього року потрапило близько
трьохсот художніх творів, кращі
з яких уже подавалися на розгляд
комісії з присудження премії.
Отож, у підсумку було визначено
лауреатів «Смарагдової ліри».
Так, високо оцінено музику
до циклу пісень про вітчизняних прикордонників, створену
співаком і композитором Олесем Колядою. За майстерне

виконання тематичних пісень про українських «зелених
кашкетів» у тій же номінації
«Музика» нагороджено гурт
військово-патріотичної
пісні
«Оршанець» Навчального центру ДПСУ (керівник Валентин
Дудка). Підполковник Андрій
Панасюк – цьогорічний лауреат номінації «Образотворче
мистецтво» (живопис і графіка) за створення картин із прикордонної тематики. Особливо
відзначило журі лауреата цієї
ж номінації, але вже в напрямку «скульптура, оздоблювальні та монументальні роботи»
полковника Олександра Филя.
Олександр Максимович створив красномовні оглядові зали
експозицій Центрального музею Державної прикордонної
служби України та художньо
його оформив. За оперативне та
об’єктивне висвітлення питань
посиленої охорони українсько-

найманець

го держрубежу та діяльності відомства в цілому кореспондент
«Телевізійної служби новин»
телеканалу «1+1» Олександр
Загородний став лауреатом у
номінації «Журналістика».
Оксана Городинська, директор Могилів-Подільського
будинку народної творчості,
заслужений працівник культури України, член Національної спілки майстрів народної творчості за багаторічну
співпрацю у сприянні організації та проведенні культурнопросвітницьких заходів естетичного виховання для персоналу
Служби відзначена в номінації
«Культурно-шефська робота».
За неповторні хореографічні постановки, що увійшли до
репертуару Академічного ан-

БЛАГОДІЙНІСТЬ

День прикордонника kids
З тих днів, коли перші «зелені
чоловічки» розпочали своє
свавілля в Криму, в сім’ях
українських охоронців рубежів
порушився звичний плин
часу. Одні родини напряму
піддалися тиску ФСБешників і
армійців недружньої держави,
а також їхніх прибічників.
Інші прикордонники через
посилений режим служби,
відрядження у «гарячі райони»
обділили своїх близьких
сімейним теплом і ласкою.
Олег БОЙКО

Щоб якось компенсувати це тепло
адміністрація мережі сімейних розважальних комплексів «Ігроленд» надала
можливість дітям прикордонників весело
провести батьківське професійне свято.
Протягом кількох днів у переддень та
після Дня прикордонника діти охоронців
рубежів мали можливість повною мірою
насолодитися усіма потужностями ігрових
зон згаданих сімейних розважальних комплексів. Організатори дитячого свята забезпечили малечі з сімей прикордонників супровід аніматорів і смачне пригощання.
– Ми постійно реалізуємо різні благодійні проекти для дітей, у яких є особливі
потреби, дітей із малозабезпечених сімей.
Цього року ситуація в країні сама підказала необхідність підтримати тих, хто
в небезпечних умовах охороняє кордони
України. Сьогодні саме цим людям, їхнім
сім’ям потрібне свято, якесь диво, – розповідає керуюча одного з сімейних розважальних комплексів «Ігроленд» у місті
Києві Валентина Савицька. – Ідея проведення свята для дітей прикордонників
була одностайно підтримана керівництвом
мережі сімейних розважальних комплексів. Крім того, ми розглядаємо можливість

самблю пісні і танцю України
ДПСУ в номінації «Хореографія» свою заслужену нагороду отримала Катерина Водзянська. За документальний фільм
з нагоди 25-річчя виводу радянських військ з Афганістану
(прикордонний аспект) та серію
телепередач «Кордон держави» лауреатом номінації «Кіно»
стала керівник документальних проектів студії-продакшн
«Альма-плюс» Олена Вавілова.
За низку фільмів про діяльність
Національної академії ДПСУ та
навчальний процес з підготовки
офіцерів-прикордонників нагорода знайшла свого героя – генерального директора обласної
державної
телерадіокомпанії
«Поділля-центр» Олену Павлюк.
n

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

УАЗи
від «Датагруп»
Щодня на адресу захисників
українських державних рубежів
від небайдужих громадян
надходять слова моральної
підтримки та вдячності за їхню
вірність військовому обов’язку.
Значну практичну допомогу
прикордонникам надають
представники вітчизняного бізнесу.

організації протягом літа подібних заходів
для дітей персоналу інших військових і
правоохоронних органів України, – додала
Валентина Володимирівна.
Під час «дитячої вечірки» її гості мали
де розгулятися, адже ігрові комплекси, в
яких вони святкували День прикордонника, є одними з найсучасніших в Україні. Один із них відкрився лише півроку
тому. Тут чудові ігрові автомати, професійний звук та світло, цікаві програми, а
ще... чи не найбільший в Україні чотириповерховий лабіринт із численними батутами, тарзанками, гірками тощо.
Саме лабіринт був завершальним
акордом «прикордонної» програми. Виходячи звідти, діти один наперед одного
ділилися враженнями, перебиваючи дорослих.
– Найбільше сподобався лабіринт, –
говорить восьмирічний Діма Мартиненко,
– там є стрілялки, тунелі, гірки, літаючі
кульки, – додає його брат-близнюк Женя.
– І мені все-все сподобалося в лабіринті, – каже Юля Буряк, – а також конкурси,
аніматори і ще нам дали прикольні корони.
– А мені сподобалося з’їжджати з гірки,
стрибати на батуті, а найбільше – танцювати, – перебиває старших чотирирічна Настя.
– Діти задоволені – відпочили чудово,
– підсумовує полковник Костянтин Мартиненко. – Велике спасибі організаторам.
Зробити таке свято дітям прикордонників у нинішній ситуації в країні – це дуже
цінно й приємно.
n

Леся МЕДВЕДЕНКО

Днями Держприкордонслужба отримала від
компанії «Датагруп» два автомобілі УАЗ. Ця організація, яка є провідним телекомунікаційним
оператором на українському ринку комплексних
послуг фіксованого зв'язку, протягом чотирнадцяти років активно співпрацює з відомством «зелених кашкетів».
Надані нею автомобілі з високим рівнем прохідності та надійності завдяки своїм технічним
характеристикам будуть задіяні безпосередньо на
службі з охорони й захисту державного кордону.
Як зазначив заступник директора Міжнародноправового департаменту АДПСУ генераллейтенант Володимир Карась, залежно від того,
в які саме підрозділи будуть відправлені авто,
що мають просторий вантажний відсік, їх дообладнають радіолокаційними станціями, тепловізійними приладами та іншим спеціалізованим
оснащенням. Сьогодні найбільш проблемним є
східний регіон, тож найвірогідніше, що технічна
підтримка бізнесменів буде скерована саме туди.
– Ми не можемо стояти осторонь у вирішальний час у житті країни, – сказав генеральний
директор компанії «Датагруп» Олександр Данченко. – Є проблеми у державі й ми всі повинні
брати участь у їх вирішенні. Наша допомога призначена Держприкордонслужбі, бо вони становлять першу лінію оборони. Ми живемо у країні,
де живуть і наші діти, тож хочемо, щоб тут був
мир, – зазначив він.
n

Андрій ДЕМЧЕНКО

n Ми самі не
місцеві…

Прикордонники відділу
«Косине» Мукачівського загону
під час моніторингу державного
кордону виявили за допомогою
тепловізора та затримали двох
порушників кордону. Вони не
мали жодних документів але
повідомили, що прибули із
Судану. Ще двох жителів цієї
країни прикордонники зупинили
неподалік. Затриманих доставлено
до прикордонного підрозділу
для складання адміністративнопроцесуальних документів за
статтями 202 та 204-2 КУпАП.

n Травичка в
туалеті

Під час перевірки в пункті
контролю «Харків-Пасажирський»
службовий собака подав знак
біля санвузла одного з вагонів
потяга «Москва – Сімферополь».
За системою опалення
прикордонники знайшли
прихований пакунок з близько
50 грамами насіння марихуани.
Згодом правоохоронцям
вдалося встановити і власницю
пакунка. Нею виявилася
33-річна громадянка Росії. Після
складання протоколу наркотичну
речовину вилучено та передано
співробітникам міліції.
Людмила ТКАЧЕНКО

n Напоровся
на «Кактус»

Біля населеного пункту
Дівоцьке, що на Одещині,
прикордонний наряд
Котовського загону затримав
співвітчизника, який у авто
перевозив чималу партію
контрабандних сигарет.
Правоохоронцям довелося
використати пристрій «Кактус»
для примусової зупинки
транспортного засобу, оскільки
водій не реагував на вимоги
наряду. В самому ж автомобілі
правоохоронці виявили 40
ящиків із сигаретами без
акцизних марок. Всього було
виявлено понад 19,2 тисячі пачок
сигарет попередньою вартістю
майже 237 тисяч гривень. Товар
разом з авто, оціненим на суму
100 тисяч гривень, вилучено.
Ігор ПЛЕТЕНЬ
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У День прикордонника в Інформагентстві «Укрінформ» відбулася
прес–конференція Голови Держприкордонслужби України
генерала армії України Миколи Литвина. Оскільки ситуація на
«гарячих ділянках» українського кордону нині турбує практично
всіх у нашій державі, журналістів зібралося дуже багато.
Зрозуміло, що питання були далеко не святковими. Іноді вони
навіть звучали як звинувачення, проте оприлюднені у відповідях
приклади прикордонної доблесті, розвіяли сумніви щодо вірності
охоронців рубежу Присязі народові України. І якщо в одну
фразу узагальнити основні тези про умови служби на «гарячих
ділянках», вона б звучала приблизно так: «Кордон тримає оборону
та просить підтримки».

Кордон тримає оборону
та просить підтримки
Олег БОЙКО

До прес-конференції прикордонники заготували журналістам прес-релізи,
в яких містилася інформація про становлення прикордонного відомства України,
його реформування за принципами сучасного розвиненого світу, тобто переходу з
військової на правоохоронну (поліцейську) структуру. Дійсно, зроблено було
чимало, і прикордонники на практиці підтвердили свою спроможність здійснювати
ефективний контроль за переміщенням
людей і транспорту через державний рубіж, при цьому забезпечуючи комфортні
умови подорожуючим і якісно протидіяти
контрабанді та незаконній міграції. Про
це свідчать результати діяльності відомства.
Пройшло два етапи реформування
Служби, а на заключному – третьому – вия
вилося, що з деякими сусідами краще межу
вати не за європейськими принципами. З
цього почав свій виступ на прес-конференції
Голова Держприкордонслужби.
– Вперше за роки Незалежності України прикордонники зустрічають професійне свято практично в бойових умовах.
Сьогодні уже не йдеться про охорону кордону в класичному європейському варіанті. Східний кордон, особливо в межах
Луганської та Донецької областей, перетворився на лінію фронту, через яку намагаються прориватися терористи всіх
мастей, – сказав Микола Литвин. Він висловив припущення, що минулорічне знешкодження терориста в пункті пропуску
«Бачівськ», який безперешкодно перетнув
російський кордон, було першою перевіркою боєздатності кордону України.
ВІДНОВЛЕНО ВІЙСЬКОВИЙ
ПОТЕНЦІАЛ
Оцінюючи роботу відомства з початку
окупації Криму Росією Микола Литвин
заявив, що весь силовий блок України за
ці три місяці не зробив того, що зробила
Держприкордонслужба. Всупереч десятирічному розвитку як правоохоронної
структури, відомство в стислі терміни
відновлює свій військовий потенціал, бо
правоохоронна функція не передбачає
оборону, а лише охорону і захист. Спочатку була посилена охорона, а потім організована оборона адмінкордону з Кримом,
придністровського сегменту і українськоросійської ділянки держкордону.
– Сьогодні на південний і східний
кордон перекинуто всі резерви, які я мав
у своєму розпорядженні. За принципом
підрозділів, що брали участь у бойових
діях, сформовано мотоманеврені групи.
В пунктах пропуску здійснюється посилений прикордонний контроль, – повідомив керівник Держприкордонслужби.
– Як результат цих заходів виявлені та
передані в СБУ більше 2 сотень росіян,
причетних до екстремістської діяльності,
а майже 21 000 громадян, які могли бути

причетними до дестабілізації обстановки
на сході України, відмовлено у в’їзді.
Також Голова Держприкордонслужби
розповів про певну зміну підходів в охороні
кордону з недружнім сусідом і створення
спецпідрозділів, озброєних бронетехнікою,
колективною зброєю, які мають дислокуватися на східній ділянці, придністровському
сегменті та Перекопському перешийку, що
поєднує Крим і Херсонщину.
– Таку концепцію мобільних сил ми
вже розробляємо. Ми плануємо що блок
силового прикриття державного кордону
налічуватиме 2,5 – 3 тисячі осіб. Опрацьовується система їх комплектування,
технічного оснащення та екіпіровки. Вивчається питання щодо оснащення цих
підрозділів як за рахунок бюджетних, так
і позабюджетних можливостей, – сказав
Микола Литвин.
Також очільник відомства повідомив,
що найближчим часом очікується суттєве
військове посилення кордону з Росією і
створення необхідної буферної зони.
– На вчорашній нараді (27 травня –
ред.) мені сказали, що за 5 днів можна
очікувати на посилення кордону підрозділами Збройних Сил, Нацгвардією, – зазначив Голова Держприкордонслужби.
В ОБЛОЗІ
Відповідаючи на питання журналістів, генерал армії України Микола Литвин
розповів, що прикордонники Луганського
і Донецького загонів нині залишаються у
вкрай складних умовах, практично сам на
сам з бандитами.
– Я щиро вірю, що новообраний Президент України як Верховний Головнокомандувач зробить все можливе, щоб ми отримали відповідне посилення і могли більш
ефективно виконувати свої функції, – наголосив Голова Держприкордонслужби.
Особливо детально керівник відомства
розповів про умови, в яких нині несуть
службу прикордонники цих загонів. На
їх ділянках блокуються пункти пропуску,
знищується їх інфраструктура за відмову
«зелених кашкетів» діяти на користь бандформувань. Шукаючи зброю, бандити все
частіше роблять спроби роззброїти прикордонні наряди, відбити затриманих. Усе
це діється на фоні прихованого сприяння
російських прикордонників незаконному
переміщенню бойовиків, зброї та боєприпасів. Особливо лютують нині контрабандисти, переправники незаконних мігрантів, які активно займаються підбуренням
місцевого населення, закликами до протиправних дій і поповнюють бандитські
угрупування. При цьому на Донеччині,
Луганщині ні правоохоронних органів, ні
місцевої влади фактично немає.
Микола Литвин звернув увагу, що 84
відсотки персоналу підрозділів кордону –
це місцеві жителі, тож їхнє майно та сім’ї
також перебувають під загрозою нападів.
Проте очільник прикордонного відомства
запевнив, що незважаючи на перераховані фактори, прикордонники за підтримки
ветеранів служби забезпечують правопо-

рядок, роблять все від них залежне для захисту кордону і мирних жителів.
– Будьте впевнені, що ми до кінця будемо виконувати свої функції, резюмував
генерал армії України Микола Литвин.
Зараз у Луганській і Донецькій областях кожен день, з ризиком для життя наші
люди, обминаючи блокпости, де сидять
по 3-4 десятки озброєних бойовиків, виходять на кордон і у всі пункти пропуску,
а їх на українсько-російській ділянці – 63.
Фактично наші відділи «Свердловськ»,
«Краснодон», «Бирюкове» і «Дмитрівка»
находяться в облозі. І для того, щоб зреагувати і відіслати туди резерв інколи просто немає фізичної можливості.
ГЕРОЇ ЧИ ЗРАДНИКИ?
Найгарячіші дискусії викликало питання щодо проривів через кордон транспорту з бойовиками, зброєю, боєприпасами, а також визволення терористами
своїх ватажків, затриманих на кордоні.
Проте, зі слів Голови Держприкордонслужби, його підлеглі в згаданих ситуаціях з явно обмеженими можливостями і
озброєнням, робили все можливе, щоб не
допустити правопорушення чи мінімізувати його наслідки, а люди, яких охрестили
ледь не зрадниками, насправді йшли на
героїчні вчинки.
Так, після бойового зіткнення з колоною терористів для помсти прикордонникам відділу «Свердловськ» із Антрацита
висунувся БТР і 5 КамАЗів з озброєними людьми. Паралельно з Ясенів виїхали
близько 300 бойовиків, на висотках біля
відділу розмістилися снайпери, а біля входу – гранатометники. Але підрозділ продемонстрував готовність тримати оборону
і нападники після переговорів відійшли.
Також, коли бойовики визволили свого ватажка – Болотова, ЗМІ сповіщали,
що це зроблено за хабар, хоча насправді
все було зовсім не так.
– Коли Болотов повертався в Україну,
було доручення на його затримання, що
ми й зробили і понад 2 години тримали
його на кордоні. А ініціатори затримання, хто мав його забрати, – не прибули. 55
прикордонників оточили бойовики. Наш
полковник Ігор Момот годину стояв з гранатою з вийнятим кільцем проти 2 сотень
бойовиків, які й відбили затриманого, бо
ніхто не прибув ні забрати Болотова, ні з
підкріпленням, – говорить Голова ДПСУ.
Він підкреслив, що всі переміщення
терористів – це спецоперації, яким сприяють спецслужби сусідньої країни: вони
і вивчають ділянку кордону, здійснюють
відволікаючі маневри, перетягуючи туди
резерви та організовують прикриття.
По кожному такому випадку в рамках
прикордонно-представницької
роботи
наші офіцери зв’язуються з російськими колегами для спільного розгляду порушень. Однак суміжники говорять, що
нічого такого не відбувається. Тому вчора
з Києва було направлено листа в МЗС і
на ім’я керівника прикордонної служби
Російської Федерації, де наголошено на

виконанні базового договору про державний кордон, угоди про порядок перетину
державного кордону тощо. Проте з такими
«друзями», мабуть, і ворогів не треба!
– На жаль, прикордонне відомство РФ
продовжує робити вигляд, що навіть сьогодні на спільному кордоні нічого надзвичайного не відбувається. Ця неоголошена
війна все одно закінчиться і я не впевнений що тих, кого ми довгі роки вважали
партнерами по службі зможуть чесно нам
дивитися у вічі, – сказав Микола Литвин.
Також він повідомив, що 3 місяці взає
модія з росіянами відбувається лише на
рівні підрозділів і частин, які безпосередньо знаходяться на суміжній ділянці. А є
бажання вести діалог з вищим керівництвом.
– Якщо отримаю відповідні санкції,
планую серйозну розмову з керівником
російської прикордонної служби. Уже
направили їм жорсткий лист, щоб вони
визначилися: або ми виконуємо вимоги всіх міжнародних договорів, які рег
ламентують діяльність на кордоні, або
ні, – сказав Голова ДПСУ та додав, що
українська сторона через прикордоннопредставницький апарат, через МЗС по
кожному факту порушення кордону організовує прикордонно-представницьку зустріч, на яку вони ідуть дуже неохоче, щоб
не фіксувати факти порушення.
Микола Литвин також розповів про
особливості відведення російських військ
з прикордоння, де залишилися розвіду
вальні підрозділи, підрозділи радіоперехоплення, тилового забезпечення, базові
табори, тобто за необхідності армійці можуть в короткий термін повернутися на
позиції.
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
На питання журналіста чи дійсно
прикордонники постачають терористам
зброю, Голова Держприкордонслужби назвав це елементом інформаційного протистояння.
– Проти нас іде інформаційна війна, в
якій будуть наносити удари тим, хто ефективно діє, – сказав він, зауваживши, що
відомство добряче насолило опонентам
ще під час подій на Тузлі 2003 року, прикордонники рішуче діяли в Криму, нині
взяли під охорону і оборону Перекопський перешийок, заважають терористам
на сході України.
Водночас генерал армії України Микола Литвин сказав журналістам, що і їм бажано працювати на посилення патріотичної мотивації захисників країни. Очільник
прикордонного відомства поскаржився на
замовні експертні оцінки, плітки, які ні до
чого доброго не приведуть.
– Я за конструктивну, професійну критику і за підтримку людей. Якщо будемо
робити ставку на пошук негативу це буде
неправильно, тому що перекреслить працю десятків тисяч людей, які самовіддано
виконують свої завдання, – резюмував
Микола Литвин.
n
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Кризові поради експертів
В Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулося засідання
круглого столу «Сучасні аспекти безпекової складової держави: прикордонна
безпека». Окрім керівництва Державної прикордонної служби України до
участі в засіданні було запрошено представників Верховної Ради України,
Ради національної безпеки і оборони України, представників інститутів
громадянського суспільства та ветеранів–прикордонників.

Максим СІБУРОВ

У ході засідання учасники обговорили реальну ситуацію на державному кордоні та
ознайомилися з умовами, в яких
прикордонникам
доводиться
виконувати завдання з охорони
державного кордону, насамперед
у Донецькій та Луганській областях.
Відкриваючи засідання перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України
– директор Департаменту охорони державного кордону генералполковник Павло Шишолін зазначив, що нинішній круглий
стіл покликаний обговорити з
представниками громадськості
загострення ситуації на східному
кордоні на фоні неоднозначних,

а часто й негативних, оцінок дій
«зелених кашкетів» в українському суспільстві. Прикладом
є дещо незрозумілі акції пікетування під Адміністрацію ДПСУ з
гаслами «дірявий кордон». Причому це відбувається в умовах,
коли охоронці рубежу, боронячи
Батьківщину, проливають власну
кров, коли спільний кордон зі ще
донедавна дружньою країною є
відкрито ворожим, коли місцеві
мешканці часто-густо підтримують антиукраїнські, кримінальні
дії терористів. Про це наші співвітчизники мають знати. Водночас й ігнорувати їх невдоволення
ніяк не можна.
Попри це усім необхідно
зрозуміти, що Держприкордонслужба роками розбудовувалася як правоохоронний орган,
системно відходячи від моделі
охорони кордону, притаманної

прикордонним військам колишнього СРСР. Необхідно враховувати й украй обмежене фінансування прикордонного відомства
з боку держави, а то й досить
непоганий рівень матеріальнотехнічного забезпечення (взяти
хоча б для прикладу ті ж тепловізори, автомобілі, квадрацикли,
снігоходи. – Авт.) нерідко залежить від міжнародного співробітництва. Також у багатьох країнах наразі існує догма, як раніше
і в СРСР, коли кордон охороняє
не лише прикордонник, а й увесь
народ. Цього в умовах сьогодення у прикордонні, як правило, не
спостерігається.
Під час дискусії Голова Комітету Верховної Ради з питань
боротьби з організованою злочинністю і корупцією, народний
депутат України Віктор Чумак
акцентував увагу присутніх на

необхідності відкритого донесення до суспільства тих проблем
і питань, з якими доводиться
зустрічатися прикордонникам.
Досить критично він оцінив й
узагалі всю діючу правоохоронну систему України, яка в світлі
останніх подій часто виявляється
неефективною. «Правоохоронна модель охорони кордону в
умовах подій на Сході України,
проведення антитерористичної
операції – недієздатна», – зазначив він.
У свою чергу заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександр Литвиненко позитивно
оцінив модель охорони державного кордону, яка створювалася
з 2003 року, але зауважив, що в
сьогоднішніх реаліях вона потребує суттєвої корекції. «Якщо охорона кордону за цим принципом
на заході України діє успішно, на
Сході, в умовах здійснення сусідньою державою терористичної,
диверсійної роботи її потрібно
змінювати», – сказав Олександр
Литвиненко.
«Потребує й суттєвого опрацювання питання протидії корупції. Це є ключовою проблемою, яка є чітким симптомом
слабкості наших державних органів. Наступне – це фінансування. Давайте казати відверто:
бюджетний кодекс виходить із
принципу фінансування відповідно до чисельності державного
органу. Однак це не підходить
для правоохоронних структур,
Збройних Сил або спецслужб.
Над цим потрібно обов’язково
працювати», – констатував він.
У ході заходу виступив і
ветеран-прикордонник, доктор
військових наук, генерал-майор
у відставці Василь Серватюк.
Зокрема, він зазначив, що прикордонники доволі часто залишаються наодинці з тими
«проблемами», що виникають на
Донеччині або Луганщині. Тому
питання взаємодії та координації
дій з іншими силовими структурами необхідно перевести на
більш якісний рівень. Необхідно,

за його словами, звернути увагу й
на підвищення саме бойової підготовки прикордонників. Адже
наразі увесь східний сегмент
охорони кордону зіштовхнувся
з новими викликами та загрозами. Також він зазначив, що при
урахуванні європейського дос
віду розбудови прикордонних
структур деякий їхній досвід в
Україні імплементувати не слід.
Скажімо, принцип територіального комплектування. «На сході
ми зіштовхнулися з проблемою
коли прикордонник, який одразу
й місцевий мешканець, не готовий застосовувати зброю проти
своїх, наприклад, односельчан,
хоча при цьому вони займають
досить ворожу, антизаконну позицію», – сказав він.
Цікаві пропозиції висловив і заступник голови синодального управління духовнопатріотичного
виховання
Української православної церкви Ігор Гриб. Він зауважив, що
без належного бойового духу,
морально-психологічного стану
наших вояків боронити Україну
неможливо. Наразі церква в цьому може суттєво допомогти, адже
за світовим досвідом душпастирської опіки у вищезгаданому
церква може зіграти чималу роль.
«Наразі рада душпастирської
опіки, в яку входять усі конфесії, знаходиться при Міністерстві
оборони України. Однак ми можемо провадити цю роботу й серед прикордонників», – зазначив
Ігор Гриб.
Наприкінці роботи круглого столу відбулося прийняття резолюції, яка містить чіткі
рекомендації для прикордонного відомства щодо шляхів
вирішення поточних завдань
і механізмів більш ефективної протидії існуючим загрозам. Також при завершальному
слові директор Департаменту
охорони державного кордону
генерал-полковник Павло Шишолін висловив побажання, аби
подібні експертні зустрічі стали
регулярними та подякував усім
присутнім за плідну роботу. n

НЕПАТРІОТИЧНИЙ ФЛЕШМОБ

Кордон захищати –
не язиком плескати
Люди, які назвалися активістами майдану, влаштували
недавно флешмоб під Адміністрацією Держприкордонслужби.
Прибульці вимагали змін у прикордонному відомстві, називали
себе патріотами… але показати свій патріотизм, захищаючи
Батьківщину від терористів, чомусь відмовилися.
Олег БОЙКО

Пікетувальники виставили перед центральним офісом прикордонного відомства України сторожову будку та шлагбаум
на зразок тих, що були в царській Росії, а
переодягнені активісти охоче позували перед камерами.
До прибульців вийшла ціла делегація
офіцерів, працівників і ветеранів прикордонного відомства. Основні вимоги
пікетувальників були – змінити керівництво відомства та відважніше охороняти
кордон. Знаково, що завітали «активісти»
в день, коли прикордонники змусили повернути в Росію караван вантажівок теро-

ристів, коли на Луганщині прикордонне
містечко 3 години вело бій з бойовиками,
в час, коли поранених прикордонників
перевозили на лікування, а їхні товариші
відновлювали оборону підрозділу…
Візитери вимагали відставки, люстрації, змін, але, схоже, реальний стан справ
їх мало цікавив. Було зрозуміло, що вони
прийшли не знайти відповіді, а відпрацювати чиєсь замовлення. По який бік у цій
дискусії перебувають справжні патріоти,
найяскравіше показала пропозиція прикордонників гостям – одягти однострої
та стати на захист рубежів. Особисто
перевірити, як сміливо й віддано охороняють кордон співробітники Держприкордонслужби на сході пікетувальники
відмовилися…

Гостро на такий флешмоб відреагували і в Адміністрації Президента України.
«Тим молодим людям, які сьогодні влаш
товують ці флешмоби, я пропоную йти і
захищати Батьківщину. Для цього є багато
можливостей: вступати до лав Національної гвардії, до батальйонів територіальної
оборони, за контрактом в армію або за
контрактом захищати кордон. Нехай ідуть
і покажуть, на що вони здатні», – зазначив
ТВО заступника Глави Адміністрації Пре-

зидента Андрій Сенченко. Він підкреслив,
що з самого початку агресії Російської Федерації проти України та окупації АР Крим
українські
прикордонники
сумлінно
виконували свої обов’язки. «Сьогодні
українське суспільство має подякувати
нашим прикордонникам, які щохвилини
ризикують своїм життям заради спокою
наших громадян», – заявив тимчасово виконуючий повноваження заступника Глави Адміністрації Президента України. n
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В облозі: Луганщина
Останнім часом події на східному кордоні України привертають до
себе неабияку увагу суспільства. Від різних вітчизняних політиків
лунають прямі звинувачення прикордонників у бездіяльності, через
яку крізь українсько–російський державний кордон на територію
країни масово потрапляють зброя та бойовики. Про те, наскільки
це відповідає дійсності й яка насправді складається обстановка,
розповідає начальник Луганського прикордонного загону полковник
Сергій Дейнеко.

Інтерв’ю вели
Олег БОЙКО,
Костянтин КРИМСЬКИЙ

– Сергію Васильовичу, наскільки
нині органи державної влади кон
тролюють те, що відбувається у
регіоні?
– Я би сказав, що про реальний контроль ситуації сьогодні
поки що говорити не варто. У
області почастішали розбійні напади із застосуванням автоматичної зброї, убивства та грабежі. На
створених «Луганською народною
армією» блокпостах процвітають
мародерство та бандитизм. Невідомі озброєні люди регулярно зупиняють легковий автотранспорт
і транспортні засоби, які завозять
до області пальне та продукти.
І часто такі примусові зупинки
обертаються насильницьким заволодінням автомобілів.
– Що вчиняється стосовно
прикордонників?
– Нашим співробітникам неодноразово висувалися ультиматуми щодо складання зброї та переходу на бік так званої Луганської
народної республіки. Є озброєні
напади на підрозділи, прикордонні наряди, а також захоплення
зброї. Відбувається блокування
пунктів пропуску. Постійно залякуються члени наших сімей. Прибуття персоналу до місць несення
служби громадським транспортом
стає небезпечним. Ускладнена висилка прикордонних нарядів на
«зелені» ділянки. І вкрай непрос
то організувати підвезення до
підрозділів продуктів харчування
та пального. Суттєво обмежено
можливість використання у разі
ускладнення обстановки додаткових сил і резервів.
– Така картина складається
скрізь, чи десь є напруження ви
щим?
– Проблеми у тій чи іншій мірі
є по всій лінії держкордону. У будьякому місті у будь-яку мить може
статися усе що завгодно. Утім, найбільшу насторогу викликає стан
справ на відділах «Дякове», «Бірюкове», «Свердловськ», «Краснодон», «Станично-Луганське» та
«Красна Талівка».
Так,
ВПС
«СтаничноЛуганське» днями довелося витримати тригодинний бій із терористами, які після висунення
ультиматуму наважилися йти на
штурм із застосуванням автоматичної, снайперської зброї та гранатометів. У результаті ми відбили наступ, але маємо кілька поранених.
– Наскільки взагалі реально за
діювати резерви тоді, коли на доро
гах стоять незаконні блокпости…
– Звичайно. Автошляхами у
південній частині Луганської області пересуватися без перешкод
не виходить. Тому використовуємо просілкові дороги, які проля-

гають поблизу кордону та рокади.
На півночі регіону ситуація краща.
– Ті, хто береться судити про
луганські події з Києва, звинувачу
ють прикордонників у кращому разі
у слабкодухості, а то й відверто – у
зраді. Яким є моральний дух прикор
донників справді?
– Не наша справа коментувати безпідставні заяви політиків. Скажу лише про те, що бачу
на власні очі – незважаючи ні на
що, військовослужбовці загону
залишаються на бойовому пос
ту, роблячи все, що в їхніх силах.
Прикладом цього є також рішучі
та впевнені дії складу прикордонних нарядів ВПС «Краснодон»,
«Свердловськ», «Бірюкове» по недопущенню порушень державного
кордону України поза пунктами
пропуску колонами автомобілів
КамАЗ. Чи те ж затримання зведеним загоном терористів з арсеналом зброї поблизу пункту пропуску «Довжанський».
Відзначу, що жоден відділ
прикордонної служби загону як
бойову одиницю не втрачено.

пройти не могло. Утім, є заява про
те, що оприлюднені нами факти
проривів із їхнього боку Управлінням прикордонної служби ФСБ
по Ростовській області не підтверджуються. Та й загалом, уже
починаючи з квітня від суміжної
сторони жодної інформації щодо
підготовки до здійснення правопорушень на державному кордоні
не надходило.
– А наскільки Ви задоволені
рівнем взаємодії із підрозділами ін
ших силових структур, які беруть
участь у антитерористичній опе
рації на Донбасі?
– Знову ж таки потрібно виходити з фактів. Про здійснення
проривів з боку російської сторони ми інформуємо керівництво
штабу антитерористичної операції
негайно, а коли є випереджувальна інформація – й заздалегідь.
Проте украй потрібна допомога
чомусь не надходить. Можливо,
міжвідомчий бар’єр є занадто високим. Хоча за дієвої підтримки
із боку Збройних Сил усе могло б
скластися інакше…

вторгнення на територію України
та нападу на прикордонні наряди. Тому на сьогодні мобілізовані
повною мірою готові до виконання завдань на кордоні.
На підтвердження цього наведу нещодавній бій із терористами
дванадцяти таких військовослужбовців на чолі з першим заступником начальника ВПС «Бірюкове»
майором Олександром Савенком.
– Як організовано медичне за
безпечення відділів, які перебува
ють майже в оточенні? Як туди
доставляється усе необхідне?
– У кожному підрозділі є медпрацівники, які надають першу та

Навмисних зрадницьких дій немає. Люди сповна проявляють
мужність, вірність Присязі та великий професіоналізм. Тож хоча
наші можливості й суттєво обмежені, але навіть й за цих непростих
умов вдається бути величезною
перешкодою для надходження з
Росії зброї та бойовиків.
– Але ж горезвісні КамАЗи таки
через кордон прориваються…
– Саме прориваються із боєм,
несучи втрати, а не безперешкодно потрапляють на територію
України. Це для них зовсім не безпечна прогулянка.
– Раніше відносини із російськи
ми колегами-прикордонниками роз
глядалися як робочі й конструктив
ні. Що відбувається зараз?
– До початку цих подій ми
співпрацювали цілком нормально
і вирішували усі робочі питання.
Але сьогодні я такого, на превеликий жаль, уже сказати не можу.
Зрозуміло: те, що нині відбувається на кордоні повз увагу російських прикордонників

– Інколи можна почути, що
люди на відділах покинуті у небезпе
ці напризволяще у той час як коман
дування – від загону й вище – живе
зовсім іншим, відірваним від реалій
життям…
– Скажу лише, що серед поранених під час відбиття штурму
на відділі «Станично-Луганське»
– начальник управління прикордонної служби Адміністрації
генерал-майор Валерій Суботін.
Тож розмова про те, що хтось воює
а хтось ховається у кущах – це лише
плід фантазії того, хто не уявляє
сьогоднішніх реалій Донбасу.
– Скажіть, будь ласка, а як про
являє себе поповнення, яке надійшло
на кордон у рамках мобілізації?
– Від початку ця категорія
військовослужбовців, яка прибула на доукомплектування підрозділів охорони кордону, пройшла
серйозну теоретичну та практичну підготовку. Не обминули ми
й заходи патріотичного виховання та спрямовані на формування рішучості дій у разі збройного

невідкладну допомогу і мають для
цього усе необхідне. Також налагоджено взаємодію із найближчими медичними установами, які
надають спеціалізовану допомогу
та, у разі необхідності, спеціалізована та високоспеціалізована
меддопомога надається обласною
клінічною лікарнею у місті Луганськ.
Забезпечення
продовольством та іншими матеріальними
засобами здійснюється за безпосередньою допомогою Східного
регіонального управління, північною ділянкою загону та транспортом, який надається місцевим населенням прикордоння.
Утім, запаси всього необхідного, по можливості, у відділах
було створено заздалегідь.
– Сергію Васильовичу, а зброя
та боєприпаси у блокованих підроз
ділах є у достатній кількості?
– У достатній. Про це ми теж
подбали ще до початку активної
фази подій. Хоча нагальною є потреба у забезпеченні особового

складу загону бронежилетами,
технічними засобами охорони
кордону, а саме – приладами нічного бачення та нічної стрільби,
а також переносними тепловізійними комплексами.
– Який настрій панує у сім’ях
прикордонників? Для них-то небез
пека подвійна…
– По-перше, ми спільно із
правоохоронними органами та
структурою внутрішньої безпеки намагаємося убезпечити
військовослужбовців та їхніх
рідних. Тим більше, ці люди готові терпіти великі складнощі,
оскільки розуміють що справжній спокій прийде до їхніх домівок не раніше, ніж це відбудеться у регіоні.
Але ж попри всі проблеми,
ми, звичайно за наявності умов,
намагаємося давати людям можливість проводити час у колі сім`ї.
– Чи змінилися відносини при
кордонників із місцевим населен
ням? Хто блокує підрозділи – міс
цеві чи приїжджі?
– За обставин, що склалися,
важко та незручно всім. З одного
боку вільне життя жителів прикордоння обмежено режимними
заходами, які зобов’язані проводити ми. З іншого – дошкуляють
сепаратисти. А ще, наприклад,
внаслідок блокування та підпалення пункту пропуску «Ізварине»
люди тимчасово не можуть вільно
пересуватися через кордон, вирішувати особисті питання та відвідувати своїх рідних у Росії.
І в цілому, на жаль, особливої
готовності надавати нам допомогу
в населення, за невеликим виключенням, сьогодні немає. Прикро,
проте ідеї штучної «федералізації»
та створення «Луганської народної
республіки» тьмарять свідомість
багатьох луганчан. Звичайно, ми
щосили цьому протидіємо.
На півночі області ситуація
краща. Місцеві жителі до прикордонників тут лояльніші та, майже
як і раніше, подають нам необхідну для служби допомогу.
Тож, підсумовуючи нашу розмову, хочу запевнити, що країні
не має бути соромно за тих, хто
захищає її східні кордони. Але є
потреба у тому, щоб максимально звернути увагу на процеси, які
відбуваються тут. Адже у справі,
напряму пов’язаній із збереженням територіальної цілісності
України, помилок і прорахунків
бути не може.
n
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ФОТОФАКТ

Броня для прикордонників
Олександр ДУДКО

У Чернігівському прикордонному загоні відбулася непересічна
подія – до загону з благодійною метою завітав голова всеукраїнського
громадської організації «Народна
довіра» Сергій Шахов. Це було його
перше знайомство з прикордонною
службою і мета візиту біла більш ніж
благородною. Враховуючи складну
військово-політичну
обстановку
на східних рубежах України, Сергій
Володимирович вирішив презентувати охоронцям кордону 100 бронежилетів «Панцир 3 – 95Р» 4-го
класу захисту.

Ознайомившись з експозицією музею прикордонного загону, Сергій Шахов взяв участь
в короткому мітингу, під час
якого і вручив подарунки персоналу загону. У ході спілкування
з прикордонниками він побажав
їм успіхів у службі та мирного
неба на українських кордонах.
На завершення зустрічі перед
гостями виступили кінологи із
своїми вихованцями, які показали високий клас дресури та
слухняності.
Наступного дня подаровані
бронежилети розподілили та направили до підрозділів охорони
кордону для використання за
призначенням.
n
МУЖНІСТЬ

Наші герої «Донбасу»
Керівник добровільного батальйону «Донбас» Семен
Семенченко на своїй сторінці у «Facebook» розповів
про те, хто з його бійців загинув у бою з терористичним
батальйоном «Схід» під Карлівкою 23 травня. Серед
полеглих героїв є й прикордонник «Матвій».

Сергій ПОЛІЩУК

Командир підрозділу розповів на своїй сторінці у «Facebook»,
що 25 бійців «Донбасу» потрапили в засідку 100 терористів,
озброєних важким озброєнням
(крупнокаліберні кулемети і гранатомети).
У складі банди терористів
була ціла снайперська група, і
вони мали у своєму розпорядженні три БТР.
Командир запевняє, що «з
боку батальйону «Донбас» у полон не потрапила жодна людина».
Водночас з 25 бійців загинули
п’ятеро.
1. Позивний «Дід» – м. Макіївка. 60 років. Був важко поранений. Останнє повідомлення від
нього було про те, що залишилося 2 гранати, «і до нього підхо-

дять чечени». Був розстріляний
при спробі самопідриву. Знищив
двох терористів.
2. Позивний «Федір» –
м. Донецьк, 38 років, підприємець. Будучи заблокованим у
будівлі, відстрілювався до останнього патрона.

«За наказом командира відділення залишив бронежилет, виповз з будівлі під гарантії надання меддопомоги. Порушивши
дане слово офіцера, терорист з
колишнього кримського «Беркута» розстріляв беззбройну поранену людину», – написав комбат.

«Федір» знищив двох терористів і
двох поранив.
3. Позивний «Рейдер» – 36
років, м. Артемівськ, програміст.
Знищив одного терориста. Будучи важко пораненим, відмовився
здаватися. Був розстріляний з
підствольних гранатометів.
«Потім терористи спалили його тіло, і в інтерв’ю російським ЗМІ видавали за позвірячому вбитого бандерівцями
місцевого жителя», – розповів
Семенченко.
4. Позивний «Рябий» – 33
роки, донеччанин. Знищив одного терориста. Прикриваючи
відхід товаришів, отримав важке
поранення. Виповз через болото
до своїх. Зберіг особисту зброю.
Помер у лікарні.
5. Позивний «Матвій» – 61
рік, військовий пенсіонер, колишній начальник прикордонної застави, майор у відставці.
«Прикриваючи відхід товаришів,
завдав значної шкоди живій силі
противника, затримавши просування бронетехніки. Загинув у
бою», – написав комбат.
Захищати рідну землю Микола Володимирович – саме так
звали «Матвія» – пішов добровольцем після того, як до Збройних Сил призвали його сина. Однополчани кажуть, що чоловік
загинув, прикриваючи відступ

РОБОТА З МОЛОДДЮ

Росте достойна зміна
У відділі прикордонної служби
«Шегині» пройшов другий етап
змагань серед шкільних клубів «Юних
друзів прикордонників», що діють на
ділянці відповідальності Мостиського
прикордонного загону.
Іван ГАЛКІН

У них взяли участь команди-переможниці районних
змагань, а саме – клуби з Турківського, Старосамбірського, Мостиського та Яворівського районів Львівської
області. Юні друзі прикордонників вели боротьбу за наступними нормативами: підтягування на перекладині,
комплексна силова вправа, естафета, кульова стрільба,
кидання гранати, розбирання (збирання) зброї та перетягування канату.
Нинішнього року членам журі досить складно визначати переможців адже всі його учасники неабияк підготувалися та завзято боролися за перше місце. В результаті

розрив між першим і другим місцями склав лише 2 бали. І
все таки переможницею стала команда «Прикордонник»
Краковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник команди –
Кропивницький Мирослав, капітан – Кузьмінський Ігор.
Друге місце виборов клуб ЮДП «Орлятко» Мостиськидругої ЗОШ І-ІІ ступенів, представляв команду Півтораніс Василь, капітан команди – Мицак Назар. Відповідно
третє місце посіли представники команди «Сокіл» Нижанковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник – Богоніс
Ростислав, капітан команди – Мазур Олесь. Всіх учасників нагороджено цінними подарунками, тим, хто посів
призові місця, вручено пам’ятні кубки. Для своїх друзів
шегинські прикордонники організували солодкий стіл і
провели екскурсію по відділу прикордонної служби.
Зазначимо, що для «зелених кашкетів» таке спілкування та дружба з дітьми є дуже позитивними – майже
половина затримань на шегинській ділянці відповідальності на кордоні відбувається за інформацією місцевого населення та всезнаючих і всюдисущих дітлахів.
Деякі з них навіть особисто брали участь у протидії незаконній діяльності на кордоні разом із прикордонними нарядами.
n

друзів, які потрапили у засідку.
Він уже був поранений і розумів,
що залишається на неминучу
смерть. Та навіть після загибелі
найманці не перестали воювати
з ветераном-прикордонником.
Тіло героя самооборонівцям видали після тривалих перемовин з
терористами. Друзі знайшли побратима на тому ж місці, де його
убили.
Днями у Запоріжжі друзі та
рідня попрощалися з «Матвієм». Труну на лафеті провезли
центральним проспектом міста. Проводжати в останню путь
товариша приїхали й бійці, чиї
життя він врятував, залишившись прикривати їхній відступ.
У рідному селі про Миколу Володимировича кажуть, що
чоловік був кадровим військовим. Народився у Сибіру, служив
у Грузії та, врешті, оселився в
Україні. Чоловік ніколи не йшов
на компроміси із власною совістю, зазначають рідні. Однополчани «Матвія» кажуть, що попри
поважний вік, він міг дати фору
кільком підготовленим бійцям.
У батальйоні «Донбас» вже
повідомили, що оголошують додатковий набір до свого підрозділу, тепер – без жодних вікових
обмежень. «Матвій» довів, що під
час війни ветерани вартують не
менше, ніж молодь.
n
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НАРОДНА ПІДТРИМКА

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 22.05.2014 № 365-ОС
ПРИСВОЄНО ЧЕРГОВЕ ВІЙСЬКОВЕ
ЗВАННЯ ДОСТРОКОВО:
по Північному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику ШЕВЧЕНКУ Олегу
Петровичу
підполковнику КУШНЕРУ Ігорю
Михайловичу
полковник юстиції
підполковнику юстиції МАКАРОВУ
Володимиру Володимировичу
майор
капітану БАКУНУ Ярославу Олексійовичу
капітану ШЕЛЕСТУ Леоніду Вікторовичу
по Західному РУ ДПСУ
підполковник
майору КВАРТИРУКУ Андрію
Володимировичу
майору ШУЛЬЗІ Олегу Вікторовичу
майор
капітану БАБІРАДУ Володимиру Івановичу
капітану СУДОМІ Дмитру Олександровичу
капітану ЧУЧУКАЛУ Артему Юрійовичу
капітану ШЕВЧУКУ Віктору
Володимировичу
по Південному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику ІГНАТЬЄВУ Андрію
Михайловичу
підполковнику КАРДАШУ Миколі
Станіславовичу
підполковник
майору БАТИРУ Руслану Анатолійовичу
майору ОНОДІ Андрію Петровичу
майору МОРОЗУ Оресту Володимировичу
майору РУСІНУ Івану Івановичу
підполковник юстиції
майору юстиції МАСЛОВУ Олексію
Вікторовичу
майор
капітану КРУТІКУ Юрію Вікторовичу
капітану ТКАЧУКУ Дмитру Валерійовичу
капітану ОСАДЧУКУ Андрію Михайловичу
капітану ШАХРАЮ Богдану
Володимировичу
капітану БУЦЕНКУ Станіславу
Валерійовичу
капітану ЗАГОРОДНЬОМУ Ігорю Петровичу
капітан 3 рангу
капітан-лейтенанту ЛЕВЧУКУ Ігорю
Анатолійовичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковник
майору КОНЧАКІВСЬКОМУ Володимиру
Георгійовичу
майору МУЯССАРОВУ Вадиму Сергійовичу
майор
капітану ЛІЩУКУ Олександру
Володимировичу
капітану ЯЦИНІ Євгену Євгеновичу
по Східному РУ ДПСУ
підполковник
майору ПАНТЕЛЄЄВУ Олександру
Сергійовичу
майору ДУНДУКОВУ Роману Валерійовичу
майору КОВТУНУ Віталію Михайловичу
майору МАКАРОВУ Сергію
Олександровичу
підполковник юстиції
майору юстиції МАЖУЛІНУ Вадиму
Станіславовичу

майор
капітану КАКАДІЮ Василю Андрійовичу
капітану ЩЕРБИНІ Олександру
Сергійовичу
капітану МУРАНОВУ Миколі
Олександровичу
капітану ЯЛОВЦЮ Сергію Миколайовичу
капітану ГАВРИЛЕНКУ Роману Ігоровичу
капітану ЖУРАВЛЮ Дмитру Михайловичу
капітану ТКАЧУ Роману Вікторовичу
капітану РІЗНИКУ Володимиру
Анатолійовичу
капітану МЕДВЕДЄВУ Ігорю
Владиславовичу
капітану ТХІР Любові Петрівні
майор медичної служби
капітану медичної служби КОВАЛЕНКУ
Анатолію Анатолійовичу
по Адміністрації ДПСУ
капітан
старшому лейтенанту ТКАЧЕНКО Людмилі
Євдокимівні
по Окремій комендатурі охорони і
забезпечення ДПСУ
майор
капітану ЗЮМАНУ Сергію Анатолійовичу
по Національній академії ДПСУ
імені Богдана Хмельницького
підполковник
майору ВІТРОВЧАКУ Василю Григоровичу
майор
капітану КОЛЄСНИКУ Артему
Анатолійовичу
капітану СКРИННИКУ Олегу
Олександровичу
капітану УСТИЧУ Михайлу Вікторовичу
капітану СОЛОНЕНКУ Артуру Аркадійовичу
капітану КОРОБЦІ Вадиму Петровичу
по Управлінню інформації АДПСУ
полковник
підполковнику ДЕМЧЕНКУ В’ячеславу
Вадимовичу
по 130 головному центру зв’язку,
автоматизації та захисту інформації ДПСУ
підполковник
майору СТАРІКОВУ Андрію Валентиновичу
по 10 мобільному ПЗ ДПСУ
підполковник
майору ГУРІ Ярославу Володимировичу
по Навчальному центру підготовки
молодших спеціалістів ДПСУ
підполковник
майору СУЛИМІ Віктору Миколайовичу
від 23 травня 2014 року № 375-ос
по Адміністрації ДПСУ
підполковник
майору ДЕМЧЕНКУ Андрію
Олександровичу
по Південному РУ ДПСУ
майору АНДРЄЄВУ Павлу Андрійовичу
від 26 травня 2014 року №380-ос
Присвоїти чергове військове звання
з 25.05.2014:
по Адміністрації ДПСУ
полковник
підполковнику ПЕТРОВІЙ Юлії Михайлівні
по Західному РУ ДПСУ
підполковнику ВЛАСЮКУ Миколі
Васильовичу
Управління кадрів ДПСУ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Курсанта 2-го курсу НАДПСУ ім. Богдана
Хмельницького ЩИПУНА Владислава
Геннадійовича вітає з Днем народження
сім’я!
Відповіді на сканворд
цього номера:

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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Хай завжди посміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання й думки!
ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

«Динамівський» десант
на межі з Кримом
Справжнє свято відбулося днями у відділі прикордонної служби
«Червоний Чабан», що на Херсонщині. До охоронців кордону
з почесною місією прибули ветерани столичного футбольного
клубу «Динамо». Прикордонникам було презентовано форму
футболістів, володарів Кубку України, у якій вони виграли матч
у донецького «Шахтаря». Нагадаємо, що зразу після поєдинку,
«ультрас» пообіцяли передати «кубкову» форму прикордонникам,
які несуть службу на межі з Кримом.

Андрій КУЧЕРОВ

Володимир Безсонов, Іван Яремчук, Володимир Лозинський, Віктор Хлус, Сергій
Кузнєцов, Олександр Дамін, Валерій Самохін, Юрій Мороз, Андрій Зав'ялов, Олександр Радченко, Андрій Оксимець, Олександр Венглинський, а також екс-гравець
національної збірної України Едуард Цихмейструк – ось неповний перелік «футбольних зірок», які вирішили підтримати бойовий дух прикордонників, відвернути, хай і не
надовго, від щоденних проблем.
«Відділ прикордонної служби «Червоний Чабан» засновано відносно недавно –
розповів гостям генерал-майор Олег Хайрулін. – Роботи у нас багато, проводимо
контроль на адміністративному кордоні, на
пунктах в'їзду Чаплинка і Каланчак, виконуємо багато інших спеціальних завдань,
що стали викликом часу. Ми дуже вдячні
ветеранам динамівського клубу за візит до

нас. Для молодих хлопців-прикордонників
це справжня подія, це знак, що про їх нелегку працю знають, її цінують. У свою
чергу ми робимо все можливе, щоб жителі
України були впевнені, що кордон країни
під надійною охороною».
«Хлопці – ви справжні герої нашого
часу, – звернувся до прикордонників легендарний динамівець Володимир Безсонов. – На ваших мужніх плечах – охорона кордону країни, за вашими спинами
– мільйони людей, яким ви забезпечуєте
спокійний сон та мирне небо. Нехай буде
з вами Бог, нехай буде з вами удача і щастя!
Повірте, ми пишаємося вами!».
Після від’їзду поважних гостей у музеї
прикордонної частини на почесних місцях
незабаром з'являться футболки Олександра Шовковського, Андрія Ярмоленка,
Дємерсі Мбокані, Данила Силви, Євгена
Макаренка та Олександра Драговича. Також відділу прикордонної служби «Червоний Чабан» передано комплект форми національної збірної України.
n

МИТЬ РОЗРЯДКИ
Літо покаже: хто прес
качав, а хто – двері від холодильника!
* * *
Крим. Оголошення на
пляжі: «Громадяни відпочиваючі! За міни не запливати!».
* * *
Вчителька на уроці
української мови запитує
Вовочку:
– Вовочка, слухай фразу: “Я шукаю нареченого”.
Який це час?
– Втрачений, Маріє
Іванівно.
* * *
У житті головне не лінуватися. Захотів поспати?
Поспи.
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* * *
Злість – це стан, в якому язик працює швидше
мозку.
* * *
Тільки збираєшся взятися за розум ... і тут БАЦ!
– кінець навчального року.
* * *
Мені потрібно щось
типу тебе, але тільки щоб
воно мене любило.
* * *
– Ти зараз де?
– У пеклі.
– Зрозуміло, вийдеш зі
школи, передзвони.
* * *
Ми всі як олівці. Кожен
малює свою долю. Хтось
ламається, хтось тупить, а

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

хтось заточується і рухається вперед.
* * *
Ви думаєте, що жінка
слабка стать? А спробуйте
вночі забрати у неї ковдру.
* * *
Сидять три «тормози»
в квартирі, телевізор дивляться. Дзвінок у двері. За
півгодини перший:
– Дзвонять чи що?
За годину другий:
– Прийшов хтось чи
що?…
За дві години третій:
– Піду відкрию…
Відкриває. За дверима
четвертий: – О, хлопці! Я
і подзвонити не встиг, а ви
вже відкрили…

