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Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî 

1,523 ìëí îñ³á

òà 371 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ 

êîðäîíó 166 îñ³á,

çîêðåìà, 4 íåçàêîíí³ ì³ãðàíòè

Вèëó÷åíî 8 îäèíèöü çáðî¿, 

 42 áîºïðèïàñè

òà 5 êã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â, 

7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç 

7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 1,512 ìëí ãðèâåíü

кордон за тиждень

Прикордонник
УкраїниÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²¹ 20 (5514)
27 ÒÐÀÂÍß 2016 ÐÎÊУ

Без кордону немає держави, а кордону немає без нас!

Вітаємо з професійним святом!

«Виховання нетерпимості до корупції – це та 
платформа, на якій ми сьогодні навчаємо молоді кадри»

4-6
стор.

лицарі звитяги

На зламі долі
Нині іменами героїв-прикордонників, 

які полягли на буремному Сході країни, 
називають вулиці, школи, увіковічнюють на 
пам’ятних дошках. Так українці складають 
данину шани воїнам, які ціною власного 
життя боронили мир і спокій на своїй, 
Богом даній, землі. Одним із таких лицарів 
українського народу є старший прапорщик 
Володимир Гречаний. 

7
стор.

із перших уст

Нинішнього року прикордонне відомство відзначає свій ювілей – 25 років пошуку, 
звершень і перетворень. Останні два з них виявилися найтрагічнішими. Однак розуміння 
того, що найкращим захистом України є реформи, дало поштовх до кардинальних змін 
у роботі. Сьогодні Держприкордонслужба демонструє рішучість у амбітному прагненні 
стати справді європейською структурою, належністю до якої пишатиметься кожен 
член багатотисячної команди «зелених кашкетів». Саме це стало темою нашої розмови з 
Головою Служби генерал-полковником Віктором Назаренком. 
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співробітництво

національна безпека

Рада національної безпеки і оборони 
під головуванням Президента України 
Петра Порошенка на своєму засіданні 
затвердила Стратегічний оборонний 
бюлетень, обговорила питання, пов’язані 
із плануванням та виконанням державного 
оборонного замовлення, а також наголосила 
на необхідності розглянути можливості 
підвищення грошового забезпечення 
військовослужбовців Держприкордонслужби.

Ольга МІРОШНИЧЕНКО 

«Стратегічний оборонний бюлетень – це 
дорожня карта реформ сектору оборони та безпеки», 
– підкреслив Президент, наголосивши, що документ 
стосується не лише Збройних Сил України, а націле-
ний на встановлення термінів і конкретних завдань 
для комплексного реформування усіх складових сек-
тора. Він також зазначив, що очікуваним результатом 
є створення за принципами і стандартами НАТО 
ефективних, мобільних, оснащених сучасним озбро-
єнням та військовою технікою об’єднаних сил зразка 
2020-го року, які матимуть можливість гарантовано 
забезпечити оборону держави. І реалізація поло-
жень Стратегічного оборонного бюлетеня сприя-
тиме ефективному використанню ресурсів, удоско-
наленню системи управління силами оборони, роз-
межуванню повноважень органів державної влади з 
питань національної безпеки. 

Нагадаємо, що над створенням бюлетеня 
активно працювали і експерти прикордонного 
відомства, яке є одним із суб’єктів сектора безпеки 
і оборони. Як розповів керівник робочої групи від 
Служби – директор Департаменту охорони держав-
ного кордону Адміністрації Держприкордонслужби 
генерал-майор Анатолій Махнюк, до роботи над 
документом залучалися фахівці майже усіх підроз-
ділів центрального апарату відомства. 

Окремо на засіданні РНБО розглядалося 
питання необхідності вирівнювання грошового 
забезпечення прикордонників з військовослужбов-
цями Збройних Сил України, Національної гвардії 
та інших силових відомств.

«Ми маємо прийняти негайне рішення про вне-
сення змін до Державного бюджету України і забез-
печити підвищення грошового забезпечення Держав-
ної прикордонної служби. Є неприпустимим, коли у 
нас військовослужбовці різних відомств фінансу-
ються по-різному», – підкреслив Петро Порошенко.

Президент зазначив, що прикордонники нарівні 
з бійцями Збройних сил і Нацгвардії несуть службу 
у зоні проведення АТО, так само виконуючи функ-
ції з оборони держави. Він запропонував включити 
зазначене питання до кінцевого рішення засідання 
РНБО, а також звернувся до Прем’єр-міністра 
Володимира Гройсмана та Голови Верховної Ради 
Андрія Парубія з пропозицією його підтримати. 
«Прошу визначити цей проект як невідкладний від 
мого імені. Ми маємо вирішити питання прикор-
донників найближчим часом», – наголосив він.

Верховний Головнокомандувач також зробив 
акцент на необхідності подальшого посилення 
контрактної складової у військових формуваннях. 
Водночас він закликав звернути увагу на питання 
першочергового комплектування бойових частин та 
необхідність збільшення фахової диференціації при 
визначенні рівня фінансування. «Маємо створю-
вати належну мотивацію і для підвищення власної 
кваліфікації, і для того, щоб крім моральних стиму-
лів були ефективні матеріальні стимули для забез-
печення служби у зоні проведення АТО та на лінії 
зіткнення», – додав Глава Держави.

Крім того, Рада національної безпеки і оборони 
України розглянула питання фінансування Держав-
ного оборонного замовлення та важливих військових 
програм у зв’язку з відсутністю законодавчого забез-
печення наповнення спеціального фонду Держав-
ного бюджету. У цьому контексті Кабінету Міністрів 
України доручено  забезпечити фінансування сек-
тору оборони і безпеки в повному обсязі.                  n

На оборону 
грошей  
не шкодувати!

з нагоди свята

Щиро вітаю вас із професійним свя-
том – Днем прикордонника!

Ваша щоденна відповідальна праця 
на благо держави, безмежна відданість 
обраній справі є запорукою успіху у вико-
нанні покладених на вас завдань.

Два роки тому ви першими стали на 
шляху підступного російського агресора. 
Однак, незважаючи на нерівність сил, 
невиправдану жорстокість ворога, ви не 
дали окупантам захопити нашу країну.

Кожного дня, кожної години, кож-
ної миті ви демонструєте мужність і 
героїзм, відвагу та самопожертву, від-
чайдушність і бойове братерство, від-
даючи найдорожче – своє життя.

Схиляю голову у скорботі перед 
пам’яттю прикордонників, які загинули, 
захищаючи територіальну цілісність і 
незалежність України.

Вічна і світла їм пам’ять.

Висловлюю глибоку вдячність вете-
ранам за допомогу і підтримку, волон-
терам, усім небайдужим громадянам, 
які стали на захист миру та суверені-
тету нашої держави.

Український народ високо цінує 
вагомий внесок воїнів-прикордонників у 
забезпечення національної безпеки кра-
їни та захист її передових рубежів.

Переконаний, що ви й надалі залиша-
тиметеся взірцем патріотизму, бойового 
духу та відданого служіння Батьківщині.

Бажаю вам і вашим родинам міц-
ного здоров’я, миру та благополуччя. 
Успіхів вам у почесній службі на благо 
нашої Вітчизни!

Слава воїнам-прикордонникам!
Слава Україні!

Президент України 
Петро ПОРОШЕНКО

Дорогі прикордонники! Шановні ветерани!

Від імені Уряду та від себе осо-
бисто щиросердечно вітаю вас із про-
фесійним святом – Днем прикордон-
ника!

Сьогодні в умовах агресії служба 
прикордонників є прикладом мужності 
та героїзму, відчайдушності та бойо-
вого братерства, витримки та само-
пожертви у захисті Батьківщини.

Використовуючи новітні техноло-
гії, сучасну техніку та озброєння, на 
високому професійному рівні ви забез-
печуєте надійну охорону державного 
кордону України.

Уряд високо цінує вашу відда-
ність справі та особистий внесок 
кожного у захист кордону нашої 
Батьківщини.

Ще раз прийміть найкращі 
вітання зі святом та побажання міц-
ного здоров’я, благополуччя та успіхів 
на непростому службовому шляху на 
благо нашої держави.

Миру і щастя вам, захисники кор-
донів України!

Прем’єр-міністр України
Володимир ГРОЙСМАН

Щиро вітаю всіх вас із професійним 
святом – Днем прикордонника!

Без перебільшення можна ствер-
джувати, що повага до вас є всенарод-
ною. І ви щоденно підкріплюєте її від-
даністю Вітчизні, мужністю, вірністю 
славним прикордонним традиціям.

Від перших днів російської військо-
вої агресії саме прикордонники першими 
дали відсіч окупантам, на жаль, зазна-
вши при цьому бойових втрат. Ми схи-
ляємо голови перед полеглими героями і 
віддаємо належну шану живим.

Українська влада, громадянське 
суспільство усвідомлюють те, що 
надійна охорона державного кордону 

залежить не лише від наявності сучас-
ної зброї та техніки, а насамперед від 
людей, від усіх вас, вашої фаховості, 
готовності та рішучості захищати 
Батьківщину.

Переконаний: кордон завжди був, є і 
буде лицем нашої держави, а ви – її еліт-
ними представниками.

Удачі та успіхів вам, шановні друзі, 
у вашій нелегкій, ризикованій, але благо-
родній службі на захисті найдорожчого 
– нашої Батьківщини!

Зі святом!
Слава Україні!

Голова Верховної Ради України 
Андрій ПАРУБІЙ

Щиро вітаємо військовослужбов-
ців, працівників, ветеранів і членів їхніх 
сімей із професійним святом – Днем 
прикордонника! 

Споконвіку недоторканність кор-
дону завжди була ознакою могутності 
держави, її спроможності захистити 
національні інтереси, протистояти 
посяганням на територіальну ціліс-
ність. 

Нинішні охоронці кордону в час над-
звичайно складних випробовувань гідно 
продовжують звитягу минулих поко-
лінь, залишаючись взірцем героїзму, 
мужності та патріотизму.

Із болем у серці завжди пам’ятаємо 
імена наших героїв, які віддали життя, захи-
щаючи рідну землю від російської агресії та 
терору. Вічна їм шана!

Високо цінуємо вклад кожного вій-
ськовослужбовця у справу захисту 
національних інтересів держави: від 

солдата до генерала, які самовіддано 
служать народові України.

Слова щирої вдячності вислов-
люємо ветеранам усіх поколінь за дієву 
допомогу у формуванні волі, мужності 
та стійкості прикордонників.

Шановні товариші! Упевнені, що 
разом, спільними зусиллями ми захис-
тимо священний кордон України та 
виконаємо визначені українським наро-
дом завдання. 

Бажаємо вам миру, сімейного 
затишку, міцного здоров’я, подальших 
успіхів, добробуту та нових здобутків 
на благо рідної України! 

З Днем прикордонника!
Слава Україні!

Голова Державної 
прикордонної служби України 

генерал-полковник 
Віктор НАЗАРЕНКО

Шановні прикордонники! Дорогі ветерани!

Шановні прикордонники!

Дорогі захисники кордону!



3№ 20, 27 травня 2016 року Прикордонник
України

гарячі будні

П У Л Ь С  К О Р Д О Н У

Україна – США
Диппаспорт – 
не індульгенція 

Близький родич співробітника 
Посольства України у Словаччині 
вирішив підзаробити грошенят на 
контрабанді сигарет. Прибувши 
у пункт пропуску «Лужанка», що 
на Закарпатті, чоловік подав на 
контроль дипломатичний паспорт, 
вочевидь вважаючи, що цим 
самим забезпечив собі імунітет від 
огляду авто. Однак про це не знав 
прикордонний службовий пес, який 
відчув запах тютюну навіть крізь 
кузов мікроавтобуса і переконливо 
підтвердив це своєю поведінкою. 
Сам власник транспортного засобу 
одразу ж почав вигукувати, що 
він, мовляв, є особою поважною і 
недоторканою, а вантаж у салоні – 
дипломатичний. Коли це не подіяло, 
чоловік взагалі вирішив чкурнути. 
Втікача, звісно, наздогнали, а у 
мікроавтобусі виявили майже 57 
тисяч пачок тютюнових виробів з 
українськими акцизними марками 
вартістю 620 тисяч гривень. 

Яна ШЕВЧУК

Терорист
погорів 
на фальшивці

Затримання активного члена 
терористичної організації «Аль-
Каїда» стало результатом тісної 
співпраці прикордонного відомства 
та СБУ. Чоловік, який, імовірно, 
є громадянином Туреччини, 
перебував у міжнародному розшуку 
та переховувався на території 
нашої держави. Викрили його на 
підставі висновків спеціалістів 
експертно-криміналістичного 
центру Держприкордонслужби, які 
встановили, що чоловік використовує 
підроблений паспорт. Наразі 
суд заарештував підозрюваного 
іноземця на 40 діб до надходження 
запиту про його видачу. За словами 
затриманого, він не планував ніяких 
екстремістських актів в Україні і 
для нього наша країна була лише 
переправним пунктом.

Олександр ТИХОНОВ 

Замість викрутки – 
«травичка»

Майже два кілограми марихуани 
та півкілограма бурштину 
знайшли прикордонники разом із 
працівниками митниці у легковому 
автомобілі, що прямував до 
Польщі. Місцем події став пункт 
пропуску «Шегині» на Львівщині. 
Правоохоронці звернули увагу 
на водія білого «Мерседеса» 
польської реєстрації, який прибув 
на «зелений коридор». Чоловік 
поводився доволі нервово, до 
того ж невпевнено відповідав на 
стандартні запитання. Це і стало 
приводом для направлення авто на 
поглиблену перевірку. Залучені до 
огляду собаки прикордонників і 
митників винесли свій незаперечний 
«вердикт»: у машині є наркотики. 
І справді: у спеціальній ніші для 
інструментів у багажному відділенні 
автомобіля виявили чотири великих 
пакунки із майже двома кілограмами 
марихуани. Як «бонус» у ніші 
дверцят знайшли півкілограма 
бурштину-сирцю великого розміру. 
Собаки у цьому участі не брали, 
бо знаходити мінерали їх ще не 
навчили. 

Іван ГАЛКІН

У рамках співпраці з українськими 
урядовими органами Адміністрацію 
Служби відвідав керівник Бюро з митних 
питань та прикордонної охорони США 
Джил Керліковське.

Ірина МАСТЕЛЬ 

На початку зустрічі Голова Служби 
генерал-полковник Віктор Назаренко пре-
зентував гостям Головний центр управління 
службою, звідки здійснюється керівництво 
всіма прикордонними підрозділами, і поінфор-
мував про ситуацію на державному кордоні та 
в районі проведення АТО. Згодом американ-
ські колеги відвідали Мобільний прикордон-
ний загін, де їм продемонстрували техніку, що 
наразі використовується прикордонниками в 
службі, сучасні засоби зв’язку, прилади, які 
дозволяють виявляти речовини, що становлять 
радіаційний, хімічний, біологічний та ядерний 
ризик.

Під час двосторонніх перемовин Віктор 
Назаренко обговорив із американським коле-
гою перспективи подальшого співробітництва. 
Зокрема, мова йшла про використання іннова-
ційних технологій у сфері перевірки докумен-
тів, запровадження навчальних антикорупцій-
них програм для персоналу Держприкордон-

служби, а також удосконалення організації 
охорони «зеленого» кордону та застосування 
передових технологій в автоматизації прикор-
донного контролю.

Враховуючи попередній позитивний досвід 
взаємодії, висловлено сподівання на підтримку 
Уряду США в інженерно-технічному облашту-
ванні українсько-російського кордону, а також 
територій, прилеглих до району проведення 
АТО, та тимчасово окупованого Криму. Важ-
ливим напрямом співпраці також визначено 

формування системи раннього виявлення загроз 
на морській ділянці в Чорному та Азовському 
морях.

Слід зазначити, що напередодні очільник 
Бюро з митних питань та прикордонної охо-
рони США Джил Керліковське провів зустріч 
з Прем’єр-міністром України Володимиром 
Гройсманом, під час якої американський поса-
довець високо оцінив роботу Державної при-
кордонної служби України та реформи, що 
впроваджуються відомством.                             n

Співпраця з перспективою

ЮДП

Потрібна 
гідна професія? 
Тоді вам до нас!

Для полегшення професійної 
орієнтації молоді місцева влада 
Житомира організували перший в 
історії міста форум роботодавців і 
ярмарок вакансій, орієнтований на 
полегшення вибору майбутньої професії 
цьогорічних випускників шкіл. Не 
оминули можливість вкотре розповісти 
про почесну службу прикордонника й 
представники окремого регіонального 
центру комплектування Північного 
регіонального управління.

Юрій ШАХРАЙЧУК

Того дня на вулиці Михайлівській, де прово-
дився захід, було доволі велелюдно і, що особ-
ливо приємно, житомиряни жваво дізнавалися, 
як і де можна освоїти професію прикордонника.

Звісно, представники Служби охоче задо-
вольняли цікавість громадян, надаючи повну 
інформацію про умови вступу та навчання у 
Національній академії Держприкордонслужби 
та навчальних центрах відомства, процедуру 
та строки подання необхідних документів, а 
також терміни здобуття кваліфікаційних рівнів 
за напрямками підготовки. 

Варто зазначити, що багатьох присутніх 
дуже зацікавила перспектива стати вартовими 
рубежу, тому інформаційні буклети і листівки 
про Державну прикордонну службу розходи-
лися як гарячі пиріжки.                                     n

профорієнтація

Андрій ДЕМЧЕНКО

 
Для початку прикордонники розповіли 

маленьким патріотам, чим займається Служба, 
яким чином «зелені кашкети» охороняють дер-
жавний рубіж. Свої розповіді військовослуж-
бовці супроводжували демонстрацією най-
сучасніших зразків озброєння й техніки. Без-
умовно, найбільше дитячу увагу привертали 
технічні засоби охорони кордону, що активно 
використовуються нашими воїнами у зоні про-
ведення АТО. 

Видовищні показові виступи відомчих 
кінологів із їхніми чотирилапими помічни-
ками не залишили байдужим жодне дитяче 
серце. Хлопчики з особливою зацікавленістю 
стежили за кожним рухом прикордонних 
спецпризначенців 10 мобільного загону, котрі 
надзвичайно спритно та професійно виявляли 
заборонені предмети в авто та холоднокровно 
затримували «злісних порушників».

По завершенні екскурсійно-показової 
частини організатори заходу дали школярам 
чудову нагоду показати все, на що ті здатні у 
військово-спортивних іграх. Зокрема, учас-
ники жваво випробовували себе у розбиранні 

та збиранні АК-74, спортивному змаганні на 
влучність, естафеті та перетягуванні каната.

А ось на польовій кухні діти із задово-
ленням куштували поживну й запашну кашу. 
Святкового звучання заходу додали виступи 
артистів Академічного ансамблю пісні і 
танцю Державної прикордонної служби 
України.

Юних українських патріотів прийшов під-
тримати і очільник прикордонного відомства 
генерал-полковник Віктор Назаренко. Звер-
таючись до учасників, він зазначив, що для 
України вкрай важливо виховувати справжніх 
патріотів, особливо сьогодні.  Крім того, керів-
ник Служби висловив упевненість, що у май-
бутньому вони матимуть нагоду стати гідними 
захисниками своєї Батьківщини.

За підсумками змагань, що проходили у 
чотирьох номінаціях, переможцям вручили 
призові кубки за командні місця, медалі, від-
знаки та інші заохочувальні призи. В загально-
командних змаганнях перемогли представники 
Київського професійного коледжу з посиле-
ною військовою та фізичною підготовкою. 
Друге місце вибороли учні ліцею-інтернату 
№23 «Кадетський корпус». Бронзовими при-
зерами змагань стала збірна Держприкордон-
служби, котра, до речі, брала участь у змаган-
нях уперше. 

Підбиваючи підсумки святкування, можна 
не сумніватися, що в нашій державі виростає 
молоде покоління патріотів яке, безумовно, 
стане гідною зміною охоронцям рубежу.        n

Майбутнє за юними патріотами
Близько трьохсот дітей з 

різних шкіл столиці завітали до 
прикордонників, щоб промовисто 
заявити: «Я – патріот України».
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із перших уст

Спілкувалася 
Ольга МІРОШНИЧЕНКО

– Вікторе Олександровичу, яка  
головна мета реформування відомства та 
як змінився характер загроз на кордоні за 
останні два роки?

– Нові виклики для України насамперед 
пов’язані з експансивною політикою сусід-
ньої країни. 

Зараз ми виконуємо завдання з охорони 
мирного кордону, у нас є лінія розмежування 
на Сході країни, є адмінмежа із тимчасово оку-
пованим Кримом, а також придністровський 
сегмент українсько-молдовської ділянки. На 
всіх цих напрямках існують свої особливості 
та загрози, котрі вимагають відповідного реа-
гування. Ці загрози і визначають основні век-
тори реформування відомства. 

Передусім ми провели серйозні струк-
турні зміни, реформували систему підго-
товки персоналу й логістику, а також запро-
вадили нові форми та способи оперативно-
службової діяльності. Наша Служба має бути 
спроможною надійно охороняти кордон та 
адекватно реагувати на військову загрозу. 

З іншого боку ми продовжуємо вдо-
сконалювати і правоохоронний напрямок 
діяльності. Насамперед це стосується сфери 
прикордонного контролю. Наші співробіт-
ники повинні створити надійний бар’єр на 
шляху зловмисників і водночас забезпечити 
високий рівень якості роботи під час пере-
тину кордону мирними громадянами. 

– Розкажіть, будь ласка, детальніше 
про структурні реформи. Які завдання 
виконують новостворені прикордонні під-
розділи та органи?

– У першому півріччі минулого року ми 
працювали над удосконаленням структури 
відомства на всіх рівнях – від центрального 
апарату до відділів прикордонної служби. 
До речі, ми виконали одне з головних поба-
жань громадянського суспільства: у резуль-
таті оптимізації у відомстві залишається 32 
генеральські посади з 74-ох.

Для збільшення щільності охорони кор-
дону, передусім на російському сегменті та 

в зоні АТО, створено Краматорський загін і 
понад двадцять нових підрозділів. Це стало 
можливим завдяки прийнятому у квітні 
минулого року за поданням Президента 
України закону про збільшення чисельності 
Держприкордонслужби на три тисячі осіб.

На смугу розмежування (тилові під-
ступи до лінії зіткнення – Авт.) ми напра-
вили додаткові резерви, основу яких скла-
дають сили окремих комендатур швидкого 
реагування. Усі вони оснащуються сучас-
ною технікою та необхідною зброєю, мають 
у своєму складі зенітників і мінометни-
ків, які пройшли відповідну підготовку та 
бойове злагодження. По суті – це підрозділи 
прикриття у разі військової загрози. Вони 
можуть у будь-який момент оперативно 
перекрити ділянку або прийти на допо-
могу в іншій критичній ситуації. Практика 
показала, що комендатури швидкого реагу-
вання успішно виконують бойові завдання і 
можуть ефективно діяти в різних обстави-
нах. 

– Чи змінилася ситуація безпосередньо 
на лінії розмежування?

– Наразі прикордонники виконують 
завдання лише у контрольних пунктах 
в’їзду-виїзду та на тих блокпостах, які 
знаходяться на дорожніх коридорах. Це 
пов’язано, насамперед, з необхідністю зосе-
редитися на контролі громадян. Сьогодні 
там функціонує п’ять контрольних пунк-
тів в’їзду-виїзду: «Зайцеве», «Мар’їнка», 
«Гнутове», «Новотроїцьке» та пішохідний – 
«Станиця Луганська». Рух доволі динаміч-
ний: у середньому за добу через КПВВ пря-

мує близько 25 тисяч осіб та 5 тисяч автомо-
білів. Найбільш активні – КПВВ «Зайцеве» 
та «Мар’їнка» – працюють із перевантажен-
ням у 5–6 разів, адже це – тимчасові спо-
руди, що не розраховані на таку кількість 
людей. 

Наведу декілька цифр: з початку 2016 
року лінію розмежування вже перетнуло 
майже 3 мільйони осіб і понад 600 тисяч 
транспортних засобів. За цей час у контроль-
них пунктах в’їзду-виїзду виявлено 11 оди-
ниць зброї, понад 27 тисяч боєприпасів, 
майже 2,5 кілограма наркотичних речовин, 
близько дев’яти кілограмів вибухівки. 

Окремо хочу сказати про переправ-
лення великих сум готівки: з початку року 
викрито переміщення 2,3 мільйона гривень, 
майже 25 мільйонів російських рублів та 
близько одного мільйона доларів. Ще один 
показовий приклад: з початку року ми вия-
вили понад 30 осіб, причетних до діяльності 
незаконних збройних формувань. Зокрема, 
6 травня затримано бойовика батальйону 
«Прізрак», який працював водієм так зва-
ного начальника розвідки цього угрупо-
вання. 

– Які особливості ділянки, що межує з 
Кримським півостровом? 

– Що стосується адмінмежі з Кримом, 
то тут головна загроза – посилення угру-
повання російських військ на окупова-
ній території. Ми постійно спостерігаємо 
польоти безпілотників, військової авіації, 
під’їзд до адміністративної межі техніки, 
зокрема й важкої артилерії. Наприкінці 
квітня прикордонники Бердянського загону 
зафіксували російський гелікоптер Мі-8, 
який здійснював польоти над тимчасово 
окупованою територією і зайшов у пові-

тряний простір материкової України. Усі 
ці маневри Росія в офіційних коментарях 
пояснює проведенням навчань. Водночас 
для нас це сигнали, які спонукають під-
тримувати бойову готовність, посилювати 
інженерне облаштування цього сегменту та 
вживати заходів з можливого відбиття вій-
ськової агресії. 

На даний момент охороняти цю ділянку 
нам допомагають 14 громадських форму-
вань. Серед них – «Аскер», яке складається 
переважно з кримських татар. Їхні основні 
завдання – консультаційні послуги, громад-
ський контроль за діями відповідних служб, 
а також підтримання порядку.

– Обстановка на мирному кордоні 
завжди була динамічною. Це стосується 
активності як пасажиро-транспортних 
потоків, так і протиправної діяльності. 
Що змінилося за останній рік?

– В Україні існують загрози, актуальні 
для конкретного часу в контексті світо-
вих тенденцій. Сьогодні це, насамперед, 
збільшення потоків незаконної міграції 
– проблема, від якої потерпає уся Європа 

Віктор НАЗАРЕНКО: 

«Виховання нетерпимості до корупції – 
це та платформа, на якій ми сьогодні навчаємо молоді кадри»

Нинішнього року прикордонне відомство України відзначає 
свій ювілей – 25 років пошуку, звершень і перетворень. Останні 
два з них виявилися найтрагічнішими. Першими чужоземне 
вторгнення відчули на собі саме прикордонники, які втратили 
у цій війні багатьох побратимів. Однак розуміння того, що 
найкращим захистом України є реформи, дало поштовх до 
кардинальних змін у роботі. 

Сьогодні Держприкордонслужба демонструє рішучість 
у амбітному прагненні стати справді європейською 
структурою, належністю до якої пишатиметься кожен член 
багатотисячної команди «зелених кашкетів». Саме це стало 
темою нашої розмови з Головою Служби генерал-полковником 
Віктором Назаренком. 

Ми виконали одне з головних побажань громадянського 
суспільства: у результаті оптимізації у відомстві залишається 
32 генеральські посади з 74-ох.
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і яку ми, звичайно, не можемо оминути 
увагою. Для протидії незаконній мігра-
ції проводимо відомчі заходи, активно 
співпрацюємо з іншими правоохоронними 
органами. І найголовніше – суттєво поси-
лили взаємодію з нашими європейськими 
колегами. Високий рівень довіри з їхнього 
боку демонструють: по-перше, збільшення 
обсягів інформації, якою ми обмінюємося, 
а по-друге, – результати спільних операцій. 
Нинішнього року на кордонах з країнами 
Європейського Союзу ми затримали 295 
незаконних мігрантів та 11 організаторів їх 
переправлення.

Інший напрямок – протидія контрабанді. 
Цього року вилучено товарів на суму понад 
215 мільйонів гривень, попереджено пере-
правлення майже трьох мільйонів пачок 
сигарет, виявлено 455 кілограмів бурштину. 
Ці результати великою мірою залежать від 
якісної співпраці на всіх рівнях. 2015 року 
проведено п’ять спільних прикордонних 
операцій з нашими європейськими коле-
гами. Зараз триває активна фаза операції 
«Кордон–2016» із залученням представників  

країн-сусідів. При цьому головне завдання –  
не затримання окремих порушників, а лікві-
дація злочинних схем. 

Минулого року ми виявили 219 органі-
зованих злочинних груп та 665 їх членів, 
причетних до організації каналів незакон-
ної міграції та переправлення товарів. При 
цьому діяльність 166 з них припинено, засу-
джено 132 особи. 

До речі, одним із найбільш яскравих 
прикладів ефективної взаємодії на даний 
момент є виявлення 17 картин, викрадених з 
італійського музею у Вероні. Про це багато 
писали ЗМІ, однак нагадаю ще раз, тому що 
така подія відбулася вперше в історії Держ-
прикордонслужби. Наші співробітники 
після затвердження задуму дій Президентом 
України чудово спрацювали разом з молдов-
ськими колегами та військовою прокурату-
рою Південного регіону. Вартість полотен, 
підготовлених до перевезення на територію 
Придністров’я, – щонайменше 16 мільйонів 
євро. 

– Минулого року Служба започатку-
вала два принципово нові пілотні про-
екти. Чи виправдали вони сподівання 
відомства? 

– Ці проекти, безперечно, є успішними. 
Саме вони продемонстрували, що наше 
гасло «Служити, захищати і допомагати!» 
є не просто декларацією. Воно дійсно відо-
бражає сутність нинішніх підходів відом-
ства до своєї роботи, де в центрі уваги – не 
лише захист і охорона рубежів, а й надання 
допомоги кожному конкретному громадя-
нину. 

Для участі в експерименті «Нова ідео-
логія роботи КПВВ» ми запросили людей 
із неокупованих районів Донецької та 
Луганської областей. Поки що їх небагато – 
усього 49 осіб. Це був свідомий крок, яким 
ми продемонстрували, що і на сході країни 
багато патріотично налаштованої молоді, 
яка готова чесно служити народові України. 
Під час моєї роботи у контрольних пунктах 
в’їзду-виїзду я завжди користуюся нагодою 
поспілкуватися з ними і бачу, що рівень 
патріотизму цих хлопців і дівчат, їхня 
готовність якісно виконувати свої обов’язки 
постійно зростають. Тому маємо наміри 
продовжувати експеримент, як тільки для 
цього з’являться фінансові можливості. 

Що стосується «Нових облич кордону», 
то його учасники, а тепер уже повноцінні 

співробітники, продовжують нести службу 
в аеропортах «Жуляни» і «Гостомель». Для 
підвищення їхнього професійного рівня 
активно залучаються спеціалісти з європей-
ських країн і США. Цей персонал фінан-
сово вмотивований, адже ми розуміємо, що 
соціальна захищеність і рівень оплати праці 
є одними з головних мотивів для якісної 
роботи військовослужбовців. 

До речі, успішність експерименту легко 
підтвердити, поспілкувавшись з пасажи-
рами міжнародних рейсів чи просто зай-
шовши на туристичні форуми в Інтернеті. 
Наразі у планах – поширювати цей досвід і 
на інші підрозділи. Більш того, вже розроб-
лено відповідні програми, однак на даний 
момент також усе залежить від фінансу-
вання. 

– Маємо надію, що нинішнього року 
українці їздитимуть до Європи без віз, у 
чому є заслуга й прикордонного відомства. 
Що було зроблено в рамках лібералізації 
візового режиму з ЄС? 

– Моніторингові комісії Європейського 
Союзу, які приїжджали та оцінювали стан 
готовності України до лібералізації візового 
режиму, відзначали, що Держприкордон-
служба у повному обсязі виконала комп-
лекс взятих зобов’язань. На даний момент 

наше головне завдання – забезпечити усі 
пункти пропуску засобами біометричного 
контро лю. Сьогодні обладнано 109 з них на 
першій лінії та 63 – на другій. Крім цього, 
для інтеграції в систему європейської без-
пеки з 1 серпня 2015 року відомство підклю-
чилося до баз даних Інтерполу. Їх викорис-
тання дало нам додатковий інформаційний 
потенціал, що дозволяє виявляти міжна-
родних злочинців, дані про яких відсутні 
у відомчій базі. Як показує статистика, це 
значно розширило наші можливості. Так, з 
початку року маємо вже майже 700 реалізо-
ваних спрацювань. Найсвіжіший приклад: 
12 травня в аеропорту «Бориспіль» було 
затримано громадянина Росії, який з 2004 
року розшукувався Інтерполом за підозрою 
у вбивстві. 

Однак варто зазначити, що всі заходи 
щодо комунікації з Інтерполом реалізовано 
2015 року. Програма, яка запланована на 
поточний рік, у зв’язку з відсутністю фінан-
сування наразі проводиться лише силами 
відомства, тому темпи дещо знизилися.

– Якщо візовий режим для україн-
ців скасують найближчим часом і потік 
людей, гіпотетично, збільшиться у рази, 
чи готові до цього прикордонники?

– На якість прикордонного контролю це 
не вплине жодним чином, адже відповідно 
оснащені основні пункти пропуску на шляху 
туристів до Європи. І якщо ми говоримо 
про безвізовий режим, то він стосується 

громадян України, які прямують за кордон. 
Тобто тут ми ділимо відповідальність за 
контроль з нашими європейськими коле-
гами. Більш того, зараз ми опрацьовуємо 
інноваційні технології та шукаємо можли-
вості, аби спростити процедури та створити 
більш комфортні умови для наших співгро-
мадян. До прикладу, дуже схвальні оцінки 
отримала наша ініціатива щодо завчасного 
надання авіаперевізниками інформації про 
пасажирів міжнародних рейсів, які пряму-
ють в Україну. Завдяки спеціальному облад-
нанню та програмному забезпеченню про-
цедура паспортного контролю для українців 
триває до п’яти секунд.

– П’ятого травня в Україні розпочався 
призов на строкову військову службу. За 
планом Держприкордонслужба отримає 
близько чотирьох тисяч новобранців. Чи 
готове відомство до прийому новачків? 

– До набору строковиків ми почали 
готуватися ще з минулого року, тому мали 
достатньо часу. На даний момент зри-
вів графіку немає. До прийому молодого 
попов нення в місцях проходження служби 
вже підготовлено всі необхідні приміщення, 
створено інфраструктуру та оптимізовано 
логістику. За перші кілька тижнів призову 
ми вже відібрали понад 1000 строковиків.

– У призовників запитують, де вони 
хочуть служити?

– Звичайно. І мені приємно відзначити, 
що досить багато молодих людей ще у 
військ коматах самі звертаються з прохан-
ням про службу в наших лавах. Це означає, 
що престиж відомства зростає. З іншого 
боку, ми не можемо дозволити собі брати 
тих, хто в майбутньому може дискредиту-
вати звання прикордонника, а тому відбір 
здійснюється дуже ретельно. Наші пси-
хологи постійно працюють на призовних 
пунктах і спілкуються з кожним, хто виявив 
бажання надягнути зелений берет. 

– За якими спеціальностями прово-
диться підготовка?

– Підготовка новобранців уже проходить у 
чотирьох головних навчальних центрах відом-
ства і залежно від фаху триватиме до двох міся-
ців. Основні спеціальності: кінологи, кухарі, 
водії, оператори радіолокаційних станцій, а 
також моряки. При розробці планів навчання 
ми намагалися зробити так, щоб отримана 
професія знадобилися хлопцям у цивільному 
житті. Тому акцент ставився на найбільш 
практичні з точки зору майбутнього предмети. 
Однак є й ще один важливий момент: під час 
підготовки значна увага приділяється вихо-
ванню нетерпимості до будь-яких корупційних 
проявів. Це та платформа, на якій ми сьогодні 
навчаємо всі молоді кадри. У майбутньому 
будемо орієнтуватися саме на це покоління 
чесних і принципових військовослужбовців. 

Закінчення на 6-й стор.

Віктор НАЗАРЕНКО: 

«Виховання нетерпимості до корупції – 
це та платформа, на якій ми сьогодні навчаємо молоді кадри»

Лише впродовж 2015–2016 років за результатами внутрішніх 
перевірок відбулася ротація понад 1100 військовослужбовців, 
765 звільнено за службовою невідповідністю, 59 осіб 
понижено в посадах, до Єдиного реєстру досудових рішень 
внесено 406 інформацій.

– Моніторингові комісії Європейського Союзу, які приїжджали 
та оцінювали стан готовності України до лібералізації візового 
режиму, відзначали, що Держприкордонслужба у повному 
обсязі виконала комплекс взятих зобов’язань.
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із перших уст

Закінчення. 
Початок на 4-5-й стор.

– Вікторе Олександровичу, якщо 
ми вже почали говорити про протидію 
корупції, скажіть, будь ласка, чи достат-
ньо ефективно, на Вашу думку, ведеться у 
відомстві боротьба з цим явищем?

– Власне, яким чином можна оцінювати 
ефективність протидії корупції? На мою 
думку, є два напрямки, які можуть свідчити 
про позитивні результати. По-перше, це 
кількість відмов наших співробітників від 
хабарів і, відповідно, притягнення до відпо-
відальності тих, хто хабарі дає. Як відомо, 
корупція – процес обопільний: є той, хто 
отримує, і той, хто пропонує. Чомусь раніше 
про другий бік цього явища взагалі забу-
вали, а він, між іншим, підпадає під дію 369 
статті Кримінального кодексу.

Проте нам вдалося змінити ситуацію 
і вже протягом минулого року маємо 275 
зафіксованих фактів відмови від хабарів. 
За чотири місяці цього року вже зафіксо-
вано майже 170 таких випадків. Тобто ми 
можемо говорити про позитивну динаміку.

Інший напрямок, який також свідчить про 
ефективність протидії корупції, – це резуль-
тати наших внутрішньовідомчих заходів. 
Лише впродовж 2015–2016 років за результа-
тами внутрішніх перевірок відбулася ротація 
понад 1100 військовослужбовців, 765 звіль-
нено за службовою невідповідністю, 59 осіб 
понижено в посадах, до Єдиного реєстру 
досудових рішень внесено 406 інформацій. 

 Це не просто суха статистика, а демон-
страція того, що курс, який узяло відомство 
на повне очищення своїх лав, є незмінним. 
Водночас організаторами протиправної 
діяльності проводяться заходи, спрямовані 
на відновлення функціонування злочинних 
схем та спроб розстановки «своїх» людей на 
ключових посадах. 

Окремо хотілося б відзначити опера-
цію «Чисті руки», яка проходить сьогодні 
у всіх органах та підрозділах і спрямована 
на знищення корупційних схем та вияв-
лення корупціонерів, які ще залишилися у 
наших лавах. Звичайно, ми усвідомлюємо, 
що повністю подолати це явище найближ-
чим часом не вдасться, однак робитимемо 
усе для того, аби адекватно реагувати на 
суспільні запити й виконати вимоги Прези-
дента та народу України. 

– Одним із головних факторів, що 
сприяють корупції, є низькі зарплати. 
Ваші прогнози щодо підвищення рівня гро-
шового забезпечення прикордонників?

– У цьому нас повністю підтримує і 
Президент України, який 20 травня під час 
засідання Ради національної безпеки і обо-
рони наголосив на необхідності вирівню-
вання грошового забезпечення прикордон-
ників і військовослужбовців Збройних сил 
та закликав законопроект за номером 3782 
ухвалити першочергово. 

Нагадаю, у Верховній Раді ще у січні 
народним депутатом України Іриною Фріз та 

групою депутатів-однодумців було подано 
законопроект «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік» (щодо вирівнювання 
диспропорції грошового забезпечення вій-
ськовослужбовців Державної прикордонної 
служби України)». Тому прогнози у мене 
дуже оптимістичні. Вже у червні наші вій-

ськовослужбовці отримають грошове забез-
печення на рівні зі Збройними Силами та 
Національною гвардією. 

– Ще одне не менш важливе запи-
тання. Чи можуть наші співробітники 
найближчим часом сподіватися на покра-
щення житлових умов? 

– Забезпечення житлом є одним із пріо-
ритетних напрямків соціального захисту 
персоналу Служби. На це поточного року 
з бюджету виділено 200 мільйонів гривень, 
що дасть нам змогу організувати виконання 
робіт на 19 об’єктах. Зокрема, планується 
завершити будівництво чотирьох багато-
квартирних будинків у Борисполі, Жито-
мирі, Хмельницькому та Ужгороді, про-
довжити роботи у Чернігові та розпочати 
будівництво у Києві, Одесі й Сумах. 

Крім цього, у планах – реконструкція 
п’яти житлових об’єктів у підрозділах Хер-
сонського, Харківського, Житомирського та 
Ізмаїльського загонів. 

Загалом, якщо кошти будуть виділені у 
повному обсязі, це дасть нам можливість 
протягом 2016 року отримати 248 квартир 

та 46 кімнат – передусім для забезпечення 
житлом учасників АТО.

– Чи всі співробітники відомства, які 
виконували завдання у зоні проведення 
АТО, отримали статус учасника бойових 
дій?

– На сьогодні такий статус отримали 
90 відсотків тих, хто брав участь у опера-
ціях на Сході – а це понад 15 тисяч осіб. 
Ще 563 справи перебувають на розгляді, а 
стосовно 36-ти триває оформлення. Наша 
позиція незмінна: усі, хто щодня ризику-
вав своїм життям, захищаючи незалеж-
ність країни, отримуватимуть підтримку 
держави і Служба зробить для цього все 
необхідне. 

– Які заходи проводить відомство, аби 
вшанувати пам’ять загиблих героїв? 

– Державна прикордонна служба втра-
тила у військовому протистоянні 67 своїх 
найкращих представників. Тому ми маємо 
зробити все для того, аби хоч трохи прита-
мувати біль втрати їхніх рідних. Основна 
робота ведеться у прикордонних підрозді-
лах і загонах, де служили загиблі герої. Зі 

свого боку Колегія Держприкордонслужби 
завжди підтримує усі ініціативи, які сто-
суються підтримки сімей. Це соціальна 
допомога, відкриття меморіальних зна-
ків та Алей Слави у них на батьківщині, 
перейменування вулиць, а також популя-
ризація подвигів прикордонників у сус-
пільстві. Нинішнього року наше відомство 
долучилося до створення унікальної кіно-
стрічки «Війна на нульовому кілометрі», 

в основу якої лягли події літа 2014 року на 
українсько-російському кордоні. Цей про-
ект – наша спільна данина усім, хто прой-
шов крізь пекло і особливо тим, хто так і не 
повернувся додому. До Дня прикордонника 
також вийшла друком «Книга пам’яті», у 
якій розповідається про подвиг кожного з 
67-ми героїв-прикордонників, які загинули 
у цій війні. 

Окремо зупинюся на пошуку зниклих 
безвісти. У нас на сьогодні їх залишилося 
п’ятеро. І це надзвичайно болюча тема, осо-
бливо для близьких. Однак хочу запевнити: 
ми не припинимо пошук до тих пір, поки 
не буде знайдено останнього військового. У 
тісній взаємодії з представниками громад-
ських і волонтерських організацій, зокрема, 
всеукраїнського народного об’єднання 
«Союз народна пам’ять» нам вдалося зна-
йти і повернути на рідну землю останки 
двох наших військових. 

– І на завершення. Вікторе Олексан-
дровичу, що б Ви хотіли побажати спів-
робітникам Служби та їхнім родинам у 
переддень професійного свята?

– Звичайно, миру, бо це головне, чого 
ми всі сьогодні прагнемо. Усім моїм коле-
гам дякую за професіоналізм, витримку та 
вірність своєму обов’язку. Також дякую роди-
нам прикордонників та нашим ветеранам за 
допомогу і підтримку. Бажаю всім вам міц-
ного здоров’я, добробуту та наснаги! А ще 
бажаю, щоб нинішнього року ми таки вийшли 
на «нульовий кілометр» і змогли відновити 
територіальну цілісність нашої держави!       n

«Виховання нетерпимості до корупції – 
це та платформа, на якій ми сьогодні 
навчаємо молоді кадри»

Ми суттєво посилили взаємодію з нашими європейськими 
колегами. Високий рівень довіри з їхнього боку демонструють: 
по-перше, збільшення обсягів інформації, якою ми 
обмінюємося, а по-друге, – результати спільних операцій.

Наша Служба має бути спроможною надійно охороняти 
кордон та адекватно реагувати на військову загрозу.  
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Василь КЛИМЕНКО,
Катерина СОРОКОПУД

Скупе на тепло, але таке бажане весняне 
сонце, виглянувши з-під рожевих хмар, схи-
лялося до надвечір’я. Озолотивши багрянцем 
сосновий бір, що майже впритул підступав до 
розташування військового містечка, воно враз 
осяяло червоні дахи будівель, заблискотіло на 
шибках. І, ніби граючись, заглянуло до одного 
із помешкань.

У напівтемній кімнаті проміння висвітлило 
обрамлене кольорове фото. З нього радісно, 
ніби зустрічаючи довгоочікуваних гостей, 
усміхалося троє людей: спортивної статури 
чоловік, до його плеча ледь схилилася мило-
видна жінка. Поруч – дівчина-підліток. Це 
сім’я старшого прапорщика Володимира Гре-
чаного увіковічнила на фото своє щасливе 
буття. З вірою, що саме такою має бути їхня 
життєва доля, яку творили вони самі.

– Володя ріс хлопчиком міцненьким, був 
неплаксивим і завжди усміхненим, як сонечко, –  
тихо, ніби боячись знову поринути думками у 
минуле, розповідає про Володимира Гречаного 
його мама – Людмила Григорівна. – Як і всі діти 
ходив у дитсадок, згодом навчався у Вознесен-
ській загальноосвітній школі, – важко стриму-
ючи хвилювання, мережить вона свої спогади. 
– А закінчивши 9-й клас, Володя несподівано 
для нас вирішив вступати до міського про-
фтехучилища. Попри всі умовляння закінчити 
школу та отримати середню освіту син стояв на 
своєму: «Перед призовом на службу отримаю 

в училищі не лише технічну спеціальність, а й 
атестат зрілості».

«Ну, що ж, – сказав батько, – хай буде 
по-твоєму. – І, трохи подумавши, закінчив: 
Дійсно, в армії ті, хто з технікою дружить, 
завжди на виду».

Саме таким Володимир Гречаний стар-
ший бачив і свого сина. Адже як водій давно 
помітив: коли, ремонтуючи автомобіль, звер-
тався до нього за дріб’язковою допомогою, у 
хлопця аж очі світилися від задоволення. Тож 
і погодився з вибором сина, проте залишаючи 
в душі власне несхвалення обраної Володи-
миром професії механізатора широкого про-
філю.

– В училищі ми й познайомилися, – розпо-
відає Тетяна Гречана. – Я тоді здобувала фах 
кухаря-кондитера. Спочатку просто товари-
шували, ми ж були ще такими юними. І лише 
на третьому році навчання відчула серцем, що 
Володя – це моє перше справжнє кохання. А 
у нього попереду ще була військова служба. 
Тоді з вірою сама собі присягнула: скільки буде 
потрібно, стільки й чекатиму.

1996-й рік став для Володимира Гречаного 
початком його строкової служби в лавах «зеле-
них кашкетів». З перших днів він дотримувався 
установленого для себе правила – виконувати 
всі розпорядження командирів на совість, бути 
дисциплінованим та старанно оволодівати 
необхідними для цього знаннями. За декілька 

місяців в одному з листів до коханої він повідо-
мив: «Ти знаєш, Таню, мені дуже подобається 
бути військовим. І командири у нас – таких ще 
треба пошукати. Днями мені запропонували 
після строкової служби залишитися у нас, в 
Оршанці, за контрактом. Ось бачиш, кохана, 
який я у тебе…».

З вересня наступного року очікувані Тетя-
ною вісточки уже надходили з міста Чугуїв, 
де її Володя навчався на курсах з підготовки 
прапорщиків Прикордонних військ України 
за фахом старший технік. Успішно склавши 
іспити, дипломований автомобіліст повер-
нувся до своєї військової частини, де молодого 
командира призначили на посаду старшого 

інструктора відділення навчальних машин.
4 вересня 1999 року стало для Володи-

мира і Тетяни найзнаковішим у їхньому житті 
– цього дня, не приховуючи свого щастя, вони 
стали на весільний рушник. Згодом 22-річного 
прикордонника разом із дружиною радісно 
вітали з прибуттям оршанецькі «зелені каш-
кети» – командири й друзі: Микола Зайцев, 
Юрій Боговик, Василь Безпалий та інші.

Ніби сама доля стелила перед ними стежки 
розлучень. Народивши донечку, яку назвали 
Анютою, молода дружина прапорщика Греча-
ного почувала себе щасливою жінкою. А чого 
їй ще треба? Чоловіка шанують на службі, у 
нього багато щирих товаришів, недарма ж її 
Володю називають «душею компанії». Сам він 
ніколи не цурається домашньої роботи, із задо-
воленням може приготувати будь-яку страву. 
Маленьку доню батько обожнював. Тільки й 
радіти такому сімейному життю. А його від-
правляли на довгі місяці навчання до Хмель-
ницького, на спеціальні курси «Сатурн». Від-
тепер писала листи коханому разом із півтора-
річною Анютою.

Попереду прапорщика чекала служба в 
Німеччині. Тож з часом йому разом із сім’єю 
довелося виїжджати з Оршанця до далекого 
міста Франкфурт-на-Майні у довгострокове 
закордонне відрядження. Батько Володимира 
не втримався похвалитися приємною для 
нього новиною на роботі.

«Таким сином, Івановичу, можна тільки 
пишатися, – почув у відповідь. – Телепнів 
служити за кордоном не посилають».

«Та ніби ж так», – погодився Гречаний 
старший. А в голові так і майнуло своє радісне, 
переможне: «Ось вам і механізатор широкого 
профілю».

Свій військовий обов’язок за рубежем 
прапорщик Володимир Гречаний виконав без 
жодного зауваження, тож зі спокійною душею 
повернувся з родиною до постійного місця 
служби. У Навчальному центрі Держпри-
кордонслужби свого вихованця призначили 
на посаду помічника начальника відділення 
забезпечення спеціальними засобами відділу 
інженерного та технічного забезпечення.

Що стосується нового призначення Володи-
мира, то він буквально марив роботою, згадують 
його друзі. Читав багато технічної літератури, 
в Інтернеті відшукував новинки про різні види 
сучасної зброї. В службовій характеристиці про 
це зазначалося лаконічно: «Досвідчений фахі-
вець, із добре розвиненим почуттям особистої 
відповідальності, вірний Військовій присязі та 
народові України».

А на календарі уже був червень 2014-го 
року – розпочалося бойове протистояння охо-
ронців східних рубежів країни з проросійськи 
налаштованими сепаратистами. Перед виїз-
дом мотоманевреної групи із розташування 

Навчального центру прапорщик Гречаний 
поспіхом попрощався з дружиною. Потім 
озирнувся: «Повернуся, треба буде зайнятися 
шкільними покупками для Анюти». У вересні 
вона мала йти у сьомий клас.

14 червня близько десятої години ранку 
механізована колона вартових рубежу, що пря-
мувала для підсилення лінійних підрозділів 
Донецького прикордонного загону, потрапила 
під щільний ворожий обстріл в районі заводу 
«Азовсталь» у Маріуполі. Один із пострілів 
гранатомета влучив у кабіну МАЗа, де знахо-
дився Володимир Гречаний. Його побратими 
вступили у нерівний бій з підступним проти-
вником. З’явилися перші загиблі.

Так 14 червня 2014 року стало чорним 
днем для персоналу Навчального центру 
Держ прикордонслужби, для дружин, дітей і 
батьків, котрі отримали страшну звістку про 
загибель найрідніших людей. Цей день зла-
мав, розділив нездоланною смугою навпіл 
їхнє життя: одне – із щасливим буттям та 
надіями, інше – з горем і неймовірними 
стражданнями. Коли Тетяна Гречана дізна-
лася, що її важко пораненого чоловіка з того 
бою відправили до лікарні, як нестямна 
молила Господа зберегти йому життя. Проте 
воно було несумісним з отриманими пора-
неннями – під час операції старший пра-
порщик Володимир Гречаний відійшов у 
Вічність.

Відтепер уся любов його дружини, як і 
саме життя, зосередилося на Анюті. Вона 
росте дуже схожою на батька. І коли, повер-
нувшись із школи, розповідає, як члени 
їхнього гуртка «Червона калина» готуються до 
концерту на честь Дня прикордонника, мама 
згадує минуле і бачить свою школярку, коли 
та була ще маленькою. Тоді під час зустрічей 
сім’ї Гречаних із знайомими хтось із товаришів 
Володимира по службі, жартуючи, звернувся 
до Анюти: «А ти чия будеш?». Недовго розду-
муючи, вона відповідала: «Я мамина дівчинка, 
а татова доня». Зараз татова доня уже восьми-
класниця. Майже відмінниця. Інакше й бути не 

може – єдина донечка загиблого Володимира 
Гречаного навчається у місцевій школі імені 
героїв-прикордонників. 

…За вікном давно володарювала травнева 
ніч. Уже спала з розгорнутим біля подушки 
підручником Анюта. Молода вдова, упорав-
шись з хатніми клопотами, тихо підійшла до 
ліжка доньки, поправила ковдру. Мимоволі 
глянула на обрамлену фотокартку їхньої, тоді 
такої щасливої сім’ї й сама не відчула, як 
гарячі сльози покотилися з уже виплаканих 
очей. Вона швидко вимкнула світло і, хвилю-
ючись, ніби в тривожному сні, прошепотіла 
тремтливими губами: «Господи, пошли нашій 
дитині мирну й щасливу долю».                       n

На зламі долі

Нині іменами героїв-
прикордонників, які полягли 
на буремному Сході країни, 
називають вулиці, школи, 
увіковічнюють на пам’ятних 
дошках. Так українці 
складають данину шани 
воїнам, які ціною власного 
життя боронили мир і 
спокій на своїй, Богом даній, 
землі. Одним із таких лицарів 
українського народу є старший 
прапорщик Володимир 
Гречаний. Саме про нього та 
його колись щасливу родину –
наша нинішня розповідь.

Відтепер уся любов його дружини, як і саме життя, 
зосередилося на Анюті. Вона росте дуже схожою на батька. 

...Цей день зламав, розділив нездоланною смугою навпіл 
їхнє життя: одне – зі щасливим буттям та омріяними 
надіями, інше – з горем і неймовірними стражданнями. 
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від щирого серця!

традиції

від 20 травня 2016 року №437-ос
по Західному РУ ДПСУ
підполковник
майору БРИТАНУ Юрію Тарасовичу 
по Північному РУ ДПСУ
майору ВИШНЕВСЬКОМУ Володи-

миру Анатолійовичу 
по Навчальному центру підготовки 

молодших спеціалістів ДПСУ імені генерал-
майора Ігоря Момота

майору ШЕВЧЕНКУ Артему Васильовичу 

від 23 травня 2016 року №440-ос
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
полковник
підполковнику ФІЩУКУ Олегу Анато-

лійовичу 

по Адміністрації Державної прикордон-
ної служби України

підполковник
майору КОВАЛЮ Михайлу Леонідо-

вичу з 21 травня 2016 року
по Навчальному центру підготовки 

молодших спеціалістів ДПСУ імені генерал-
майора Ігоря Момота

майору ГРИБУ Віталію Олексійовичу 
з 22 травня 2016 року

по 130 головному центру зв’язку, автома-
тизації та захисту інформації ДПСУ

майору БЕЗУГЛОМУ Олександру 
Миколайовичу

Управління 
кадрового забезпечення АДПСУ

зірки на погони

Від щирого серця вітаємо всіх прикор-
донників з професійним святом! 

Дякуємо вам за ратні подвиги та захист 
і охорону рубежів нашої неньки України. 
Особливо хочемо привітати особовий склад 
Одеського регіонального управління та 
Котовського прикордонного загону. Вислов-
люємо подяку за моральну та матеріальну 
підтримку, за можливість поспілкуватися й 
розрадити наше горе. У добродушних сто-
сунках з вами нам легше перебороти наш 
біль. 

Дякуємо начальнику Котовського при-
кордонного загону ПІДГОРОДЕЦЬКОМУ 
Ігорю Анатолійовичу, офіцерам – БОЛЬ-
ШАГІНУ Максиму Володимировичу, 
БОЯРУ Максиму Анатолійовичу, ПІН-
ЧУКУ Сергію Леонтійовичу, ЧЕПОВ-
СЬКОМУ Ігорю Аркадійовичу, ВДОВИ-
ЧЕНКО Олені Петрівні, КОНДРАТЮК 
Діані Вікторівні, СУТІНІЙ Валентині 
Анатоліївні, ШТИННИКУ Володимиру, 
команді волейболістів загону, бойовим побра-
тимам нашого Миколки та всьому особовому 
складу Котовського прикордонного загону. 
Миру та злагоди всім вам, здоров’я й Божого 
благословення! Миру та спокою вашим роди-

нам! Бажаємо залишатися всім вам такими ж 
енергійними, невтомними, завзятими, турбо-
тливими та щирими на добро! Слава Україні! 
Героям Слава! Слава героям-прикордонникам 
Довжанського котла!

З повагою до вас 
батьки та вся родина 

загиблого курсанта ДПСУ 
АНТИПОВА Миколи Павловича  

Вітаємо з Днем прикордонника весь 
персонал Донецького прикордонного загону 
ВПС «Ялта» і особисто любого синочка та 
братика старшого сержанта СУПРУНА 
Віталія Олександровича!

Бажаємо мирного неба, успіхів у роботі 
та здоров’я!
Хай ладиться скрізь: на роботі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле і гарне, що треба тобі, любий сину,
Нехай неодмінно приходить всякчас!
Хай щастя приходить і ллється рікою,
Хай горе обходить завжди стороною,
Хай доля дарує тобі довгі літа,
А в серці завжди хай живе доброта!

З любов’ю 
мама, тато і брат Володимир

Ярослава МЕЛЬНИК,
Світлана САВЧУК

У Львівському прикордонному загоні 
для популяризації традицій і демонстрації 
єдності цього дня змінили військову форму 
на національний одяг.

– День вишиванки – це нове, суто україн-
ське свято, покликане сприяти культурному 
відродженню нашого багатонаціонального 
народу, – наголосив перший заступник началь-
ника загону – начальник штабу полковник 
Олександр Чорний. 

Діти охоронців рубежів також при-
єдналися до святкування Дня вишиванки, 
яке організувала «Львівська обласна спілка  
соціального захисту бійців АТО та сімей 
загиблих» за підтримки місцевої влади. На 
площі Ринок всі охочі могли поводити гаївки, 
взяти участь у шаховому турнірі, пригости-
тися солдатським кулішем та долучитися 
до Всеукраїнської акції – вишивання карти-
оберегу нашої країни. На завершення гостей 
чекав святковий концерт.

Військовослужбовці Донецького загону, 
які виконують бойові завдання в районі 
Маріуполя, також не залишилися осторонь 
цієї події. Хоча частину території Донеччини 
й досі окуповано, – це не завадило тися-
чам містян прийти у вишиванках та вкотре 
показати, що Маріуполь – це Україна, місто 
вільних і свідомих людей. Крім місцевих 
мешканців, до урочистої ходи долучилися 
й представники обласної та міської влади, а 
також військові різних структур. Прикордон-
ники Донецького загону та бійці оперативно-
тактичного угрупування «Маріуполь» про-
йшлися із стягами в руках і соняхами на 
кітелях – символом життя, здоров’я та про-
цвітання України. Кожен із них тримав за 
руку одягненого у вишиванку школяра. 

По завершенні ходи на всіх учасників 
чекали майстер-класи від місцевих май-
стринь вишивки, польова кухня із кулішем та 
виступи творчих колективів. 

– Вишиванкова хода – не просто святко-
вий парад, це насамперед єднання людей, які 
душею й серцем з Україною, які поважають 
і пишаються славними традиціями нашої 
нації, – зазначив начальник відділу персо-
налу Донецького загону полковник Руслан 
Цапюк.

День вишиванки є святом, яке покликане 
оберігати споконвічні традиції українського 
народу, його самобутність та неповторність. 
Адже вишиванка – це символ єдності, своє-
рідний генетичний код нашої волелюбної й 
заповзятої нації.                                                 n

Замість форми – вишиванки
Традиційно у травні в 

Україні відзначають День 
вишиванки. Нинішнього року ця 
подія проводилася масштабно: 
у всіх куточках нашої країни 
тисячі патріотів одягли 
вишиті сорочки. Долучилися до 
акції і прикордонники.

патріоти

Леся ФЕДОРОВА 

До святкового сходження долучилися 
члени сімей, ветерани та представники гро-
мадських організацій.

Учасники акції встановили та підняли 
на вершинах жовто-блакитні стяги, вико-
нали Гімн і вшанували хвилиною мов-
чання пам’ять своїх побратимів, а також 
усіх, хто віддав життя за мир у нашій  
державі. 

Кульмінацією стало закладання на вер-
шинах гір «капсул часу» з посланням до 
прийдешнього  покоління прикордонників 
2031 року. Саме за 15 років сучасні охо-
ронці державних рубежів планують діс-
тати капсули разом із тими, хто в майбут-
ньому творитиме історію  прикордонного  
відомства.                                                       n

Нам підкоряються вершини
До Дня прикордонника «зелені 

кашкети» Чопського, Мукачівського, 
Чернівецького загонів і Кінологічного 
навчального центру підкорили найвищі 
вершини Карпат – гори Кременець,  
Піп Іван, Мегеру та Говерлу. 

У Львові відбувся фінал 
конкурсу професійної 
майстерності медичних 
сестер «Краща сестра медична 
Львівщини–2016».

Роман СТАХІВ 

Нинішнього року це високе звання у 
трьох етапах виборювали 11 учасниць з 
різних закладів охорони здоров’я Львова та 
області.

У ході першого етапу змагань конкур-
сантки відповідали на тестові запитання. 

Другий і третій – були практичними. Учас-
ниці продемонстрували навички з хірургії, 
терапії та педіатрії, а на завершення – вміння 
з хірургічної та гігієнічної обробки рук.

У фіналі учасниці розповіли про себе 
і представили коротенькі презентаційні 
сюжети про свої робочі будні.

У напруженій безкомпромісній боротьбі 
перемога дісталася медсестрі кардіоло-
гічного відділення Львівського клінічного 
госпіталю Державної прикордонної служби 
України Мар’яні Ільчишин. Восени пере-
можниця представлятиме прикордонне 
відомство у Всеукраїнському конкурсі  
медсестер.                                                      n

знай наших!

Краща медсестра Львівщини


