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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

«REALьна» перемога
осіб
1,968 млн
за українським рецептом
КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

оформлено встановленим
порядком

377

26 ТРАВНЯ 2018 РОКУ БЛИЗЬКО ОПІВНОЧІ НА КИЇВСЬКОМУ
СТАДІОНІ «ОЛІМПІЙСЬКИЙ» ПРОЛУНАВ ФІНАЛЬНИЙ СВИСТОК
АРБІТРА, ЩО ЗАВЕРШИВ ФУТБОЛЬНІ БАТАЛІЇ У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ
СЕЗОНУ 2017-2018 РОКУ. У ГОЛОВНОМУ МАТЧІ ТУРНІРУ
МАДРИДСЬКИЙ «РЕАЛ» ОБІГРАВ АНГЛІЙСЬКИЙ «ЛІВЕРПУЛЬ»

осіб

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 20 незаконних мігрантів
затримано товарів і вантажів, які
незаконно переміщувалися через
державний кордон, на суму

З РАХУНКОМ 3:1 І СТАВ 13-РАЗОВИМ ВОЛОДАРЕМ ЦЬОГО
ПРЕСТИЖНОГО ТРОФЕЯ.
СТОР. 4-5

1,622

млн
грн

ДЕРЖАВА
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КОРОТКО
ПРО ГОЛОВНЕ

ВІДПУСТКА
БЕЗ УРАХУВАННЯ
ЧАСУ НА ПРОЇЗД
Верховна Рада України внесла
зміни до пунктів 1 та 18 статті
10-1 Закону України «Про
соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів
їхніх сімей», які передбачають
неврахування часу проїзду
в межах України до місця
проведення відпустки та назад.
Зокрема, пункт 1 статті 10-1
Закону викладено в такій редакції:
«Військовослужбовцям, крім
військовослужбовців строкової
військової служби, надаються
щорічні основні відпустки
зі збереженням грошового,
матеріального забезпечення та
наданням грошової допомоги на
оздоровлення у розмірі місячного
грошового забезпечення.
Тривалість щорічної основної
відпустки для військовослужбовців,
які мають вислугу в календарному
обчисленні до 10 років, становить
30 календарних днів; від 10 до 15
років — 35 календарних днів; від
15 до 20 років — 40 календарних
днів; понад 20 календарних
років — 45 календарних днів,
без урахування часу, необхідного
для проїзду в межах України до
місця проведення відпустки та
назад, але не більше доби в один
кінець. Святкові та неробочі
дні при визначенні тривалості
щорічних основних відпусток не
враховуються». Також законотворці
передбачили, що в особливий
період під час дії воєнного стану
військовослужбовцям можуть
надаватися відпустки за сімейними
обставинами та з інших поважних
причин зі збереженням грошового
забезпечення тривалістю не
більш 10 календарних днів без
урахування часу, необхідного для
проїзду в межах України до місця
проведення відпустки та назад,
але не більше однієї доби в один
кінець.
Сергій ПОЛІЩУК

ЕКОНОМІЯ PROZORRO
З 1 серпня 2016 року завдяки
використанню системи
електронних державних закупівель
ProZorro було зекономлено
50,15 млрд гривень бюджетних
коштів. Відповідна інформація
опублікована в модулі бізнесаналітики ProZorro. При цьому
загальна кількість закупівель
становить 1,97 млн, а середня
кількість учасників торгів – 2,34 на
кожен тендер. Найбільше тендерів
у ProZorro провели Київська міська
державна адміністрація (більше 172
тис.), Міністерство інфраструктури
(83 тис.), Міністерство освіти і
науки (70 тис.), Дніпропетровська
обласна державна адміністрація
(59 тис.), а також Маріупольська
обласна державна адміністрація
(47 тис.). У 2017 році Україна
провела державні закупівлі в
системі ProZorro на суму
500,3 млрд грн. При цьому
економія від використання
системи склала 27 млрд гривень.
Василь ДРОЗДОВ
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ПРІОРИТЕТИ

МОВА ЄДНАЄ НАЦІЮ
ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
ПІД ЧАС РОБОЧОЇ ПОЇЗДКИ
ДО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ПІДПИСАВ УКАЗ «ПРО
НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ЩОДО
ЗМІЦНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА СПРИЯННЯ СТВОРЕННЮ
ЄДИНОГО КУЛЬТУРНОГО
ПРОСТОРУ УКРАЇНИ».

У

каз розроблено для забезпечення конституційних гарантій щодо всебічного розвитку
і функціонування української
мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території
України. Крім того, документ покликаний посилити консолідуючу роль української мови у нашому суспільстві як
засобу зміцнення державної єдності,
враховуючи
необхідність
захисту
національного мовно-інформаційного
простору та заохочення процесів інтеграції у європейський та світовий культурний простір.
«До мене звернулися видатні діячі
науки, щоб я оголосив 2018-й роком
української мови. Я відмовив. Тому, що
за один рік мову не захистиш. Однак
я прийняв рішення і підписую Указ
про те, що з 2018 року ми оголошуємо
десятиліття української мови і робимо
все можливе, щоби мову захистити.
Головне, що тримає націю та забезпечує її розвиток – це українська мова» –
сказав Глава держави.

Указом передбачено затвердження
цільової програми на 2018 – 2028 роки,
спрямованої на забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах
суспільного життя, формування єдиного культурного простору України та
збереження цілісності культури.
Також йдеться про створення умов
для реалізації громадянами права на
інформування українською мовою,
в тому числі через друковані ЗМІ та
рекламу.
Водночас Президент запевнив, що
подбає про збереження прав національних меншин України.
«Як Глава держави і активний учасник розбудови української політичної
нації я мушу дбати і дбаю, щоб законодавчі ініціативи залишали широкий
простір для реалізації прав тих громадян, чиєю мовою спілкування стала

кримськотатарська, російська, грецька,
румунська,
болгарська,
польська.
Однак українську мову ми всі разом
будемо захищати. Це наше пріоритетне
завдання» – наголосив він.
Петро Порошенко також нагадав
про кроки, які вже здійснені задля підтримки української мови. Зокрема, про
запровадження мовних квот на радіо і
телебаченні. На переконання Президента, це сприяло популяризації української мови, про що свідчить і збільшення накладів книжок саме українською.
«У світі чимало мов, якими спілкуються в багатьох країнах. Однак хочу
наголосити, що про нашу українську
мову можемо подбати лише ми з вами.
І ми точно подбаємо» – додав Глава
держави.

Світлана ДЕЙЧУК

МОВОЮ ЦИФР

ЕФЕКТ НОВАЦІЙ
ЗМІНИ У ЗАКОНОДАВСТВІ
ЩОДО АДМІНПРАВОПОРУШЕНЬ
У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ
ЗБІЛЬШИЛИ СУМУ НАКЛАДЕНИХ
ШТРАФІВ НА 4,2 МЛН ГРИВЕНЬ.

З

міни до законодавства України щодо протидії адміністративним правопорушенням у
прикордонній сфері, запроваджені Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави», що набрали
чинності з 29 квітня 2018 року, вже
дають свої перші результати. За перший
місяць дії змін за вчинені порушення у
прикордонній сфері збільшено суми
надходжень коштів до держбюджету на
4,2 млн гривень.
Зокрема, за порушення правил
перебування іноземців в Україні (ч. 2
ст. 203) утричі зросла сума накладених
прикордонниками штрафів, що становить 5,5 млн грн (за старими санкці-

ями могло бути не більше 1,9 млн грн).
За незаконне перетинання державного
кордону (ст. 204-1) штраф, накладений судом, зріс у 1,6 раза та становить
672 тис. грн (за старими санкціями –
422 тис. грн). За умисне невиконання
рішення про заборону в’їзду в Україну
(ст. 203-1) розмір штрафів, накладених
прикордонниками – 6,8 тис. грн (раніше
такого покарання взагалі не передбачалося).
Варто зазначити, що внаслідок внесення змін до законодавства та надання
прикордонникам повноважень розглядати справи за ст. 204-2 припинено практику уникнення відповідальності за порушення порядку в’їзду/виїзду на/з ТОТ АР
Крим. Протягом місяця покарано понад
40 осіб та накладено штрафів на суму, що
становить майже 75 тис. гривень.
Також
реалізовано
повноваження щодо збільшення строку обмеження в’їзду в Україну іноземцямправопорушникам. Так, чотирьом
іноземцям заборонено в’їзд в Україну
на десять років (раніше такого строку
заборони не було), а також 38 особам

заборонено в’їзд в Україну на п’ять
років (раніше строк заборони становив
три роки).
Крім того, забезпечено раціональне
використання людських і матеріальних
ресурсів Держприкордонслужби під час
здійснення адміністративного провадження. Зокрема, за цей період заощаджені понад 700 годин службового часу
персоналу за рахунок винесення лише
постанов без складання протоколів про
адмінправопорушення. Кількість складених протоколів зменшено на 56% (із
2516 справ 1422 оформлено без складання протоколу).
У результаті внесених законодавчих
новацій прикордонне відомство також
створює належні умови щодо процедури сплати штрафів на місці виявлення
порушення або через Інтернет, у тому
числі із закордону. Зокрема, в цьому
напрямку досягнуто домовленостей з
окремими банківськими установами
щодо встановлення в пунктах пропуску
та КПВВ 180 платіжних терміналів.

Олександр ТИХОНОВ

ОФІЦІЙНО
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ГАРЯЧІ БУДНІ

ПЕРЕРВАНИЙ
ЗЛІТ

СПОРТ

ДО ПЕРЕМОГ!
ПЕРШОГО ЧЕРВНЯ У
СТОЛИЧНОМУ «ПАЛАЦІ
СПОРТУ» ВІДБУВСЯ СЬОМИЙ
ТУРНІР З РУКОПАШНОГО
БОЮ НА «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ» СЕРЕД
ПРЕДСТАВНИКІВ СИЛОВИХ
СТРУКТУР. ОРГАНІЗАТОРИ
ЗМАГАНЬ – УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ
УКРАЇНИ, МІНІСТЕРСТВО
МОЛОДІ ТА СПОРТУ, А ТАКОЖ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
РУКОПАШНОГО БОЮ.

Т

урнір вже став традиційним, і
щороку боротьба стає все запеклішою. Головний приз виборювали команди Управління
державної охорони, Збройних
Сил, Національної гвардії, Національної поліції (спецпідрозділ «Корд»),
Головного Управління розвідки, Державної фіскальної служби, Служби
зовнішньої розвідки, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної
служби та інші. Члени команд – чинні
представники силових структур − учасники антитерористичної операції на
сході країни.
Начальник Управління державної
охорони України Валерій Гелетей побажав спортсменам перемог і зачитав
привітання від Президента України.

– Турнір стимулює професійний
розвиток та індивідуальну майстерність бійців, сприяє укріпленню тісних
взаємин між військовими усіх правоохоронних структур, − зазначив він.
Від керівництва Державної прикордонної служби України був Голова
відомства Петро Цигикал.
− Я вітаю усіх присутніх на сьогоднішньому турнірі! Це вже індивідуальна перемога. Залишається лише
продемонструвати свої уміння та здобути заслужені нагороди. Ваше покликання – бути кращими у цьому виді
спорту, тож будьте кращими! – сказав
він.
Також зі словами підтримки звернувся головний суддя змагань – перший віце-президент Національної
федерації рукопашного бою України,
заслужений тренер України Олександр
Гартвич.
– Майже усі хлопці, які взяли участь
у змаганнях, мають звання майстрів
спорту. Як мінімум – це призери та
чемпіони не лише України, а й Європи
та світу у своїх вагових категоріях. Підтримка та розвиток цього виду спорту
є важливою складовою національнопатріотичного виховання та підвищення боєздатності українського війська. Такі турніри є відгуком славних
козацьких традицій, а зараз це змагання об’єднує усі силові структури
України та демонструє бажання учасників іти вперед, не зупинятися на
досягнутому та виборювати нові перемоги попри всі труднощі, які можуть
виникати на вашому шляху, – підкреслив Олександр Гартвич.

Кращі з кращих представляли свої
відомства на татамі. Загалом на турнірі змагалися 17 команд. Понад 180
спортсменів мірялися силами в ринзі
у семи вагових категоріях, а Національна федерація рукопашного бою
України забезпечила справедливе суддівство. Кожен учасник продемонстрував високу індивідуальну майстерність,
силу духу та витримку.
У повсякденному житті всі вони –
гаранти нашої безпеки, проте сьогодні
– спортивні суперники. Хто з українських силовиків сильніший? Питання,
що хвилювало вболівальників і прихильників бойового мистецтва аж до
самого завершення змагань.
Зауважимо, що перший турнір за
«Кубок Президента України» серед
правоохоронних органів відбувся 12
травня 2011 року, тоді першість здобула команда Управління державної
охорони. У змаганнях 2015 року, що
пройшли під гаслом «Заради миру!»,
головну нагороду – Кубок Президента –
отримала команда Державної прикордонної служби України.
За результатами цьогорічних змагань у командному заліку спортсмени
Державної прикордонної служби
посіли третє місце. А в індивідуальних заліках військовослужбовці здобули одну золоту та три бронзові
медалі. Призерами стали Назар Луцьків (65 кг) – перше місце, Олександр
Киселиця (75 кг), Олег Мандрик (90 кг)
та Антон Чобан (90 кг) – треті місця
відповідно.

Владислав ДУБЕНКОВ

ВИШКІЛ

У ВСЕОЗБРОЄННІ ТА НАПОГОТОВІ
В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
ПРИКОРДОННИКИ
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ЗАГОНУ
МОРСЬКОЇ ОХОРОНИ, ЯКІ ДІЮТЬ
У СКЛАДІ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ,
ПРОВЕЛИ НАВЧАННЯ.

З

атримання судна-порушника,
дії аварійно-рятувальної групи
в разі виникнення пожежі
на катері, надання допомоги
катеру, що зазнав пошкодження під
час бою, супровід цивільних суден, відбиття ймовірних атак з боку диверсантів, ведення бою тактичними групами
корабельно-катерного складу, бойове

злагодження підрозділів – це неповний
перелік дій, відпрацьованих під час
навчань.
Також за складних погодних умов
моряки-прикордонники тренувалися
діяти на воді, виконували вправи
навчальних стрільб з великокаліберної
катерної зброї, особистої зброї, гранатометання, а також маскували морську ділянку шляхом її задимлення для
прикриття флагманського корабля від
нападу противника.
Під час навчання особовий склад діяв
впевнено та на належному рівні. Загалом
до навчання, що проводились в Білосарайській затоці, було залучено сім одиниць корабельно-катерного складу. 
Артем ПОЛЯКОВ

На Буковині, на околиці
населеного пункту Луковиця,
завдяки реалізації оперативної
інформації група реагування у
складі оперативників відомства,
військовослужбовців мобільної
застави Чернівецького загону
разом зі співробітниками СБУ
вночі викрила порушників, як
то кажуть, на гарячому. П’ятеро
наших співвітчизників саме
готували до злету мотодельтаплан,
аби незаконно перемістити до
сусідньої країни вісім ящиків
тютюнових виробів. На місці
затримання правопорушників
також були радіостанції, GPSнавігатор та два легкові
транспортні засоби іноземної
реєстрації.
Сергій БРОВКО

ПОВОРОТ
ДОЛІ
Співробітники
Держприкордонслужби на
Львівщині затримали чималу
групу нелегалів у складі 18 осіб.
Шукачі кращої долі, серед яких
були четверо жінок і двоє дітей,
пробиралися в країни Європи.
Коли у відділі «Смільниця»
Мостиського загону стало відомо,
що в бік кордону прямують
невідомі особи азійської
зовнішності, одразу виїхала група
реагування, а ділянку рубежу
прикрили додаткові наряди. Крім
того, «зелені кашкети» повідомили
сусідні підрозділи і колег з
Прикордонної варти Польщі.
Невдовзі під час пошукових
заходів правоохоронці виявили
18 нелегалів. У більшості з них
не було жодних документів, що
посвідчували б особу. З’ясувалося,
що серед «мандрівників» – 16
іракців, двоє громадян Туреччини.
Наразі проводяться фільтраційні
заходи та встановлюються всі
обставини незаконної подорожі.
Іван ГАЛКІН

БАК
КАНАБІСУ
У контрольному пункті
«Новотроїцьке», що в районі
проведення Операції об’єднаних
сил службовий собака
прикордонників зреагував на
автомобіль «ГАЗ». Автомобіль
одразу вивели із загального потоку
для поглибленого огляду. Спільна
оглядова група до складу якої,
окрім прикордонного наряду,
долучилися співробітники власної
безпеки та оперативних підрозділів
Держприкордонслужби, ДФСУ і
СБУ, виявили тайник у паливному
баку автомобіля. Викрили його
за допомогою технічних засобів
прикордонного контролю. Загалом
з нього дістали вісімнадцять
1,5-літрових пляшок із сіро-зеленою
речовиною, ймовірно марихуаною.
Водія та знайдені пляшки передано
представникам Національної
поліції. Речовину направили
на експертизу, де також буде
встановлена її вага.
Валерія КАРПИЛЕНКО
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БЕЗПЕКОВИЙ СЕКТОР
26 ТРАВНЯ 2018 РОКУ
БЛИЗЬКО ОПІВНОЧІ НА
КИЇВСЬКОМУ СТАДІОНІ
«ОЛІМПІЙСЬКИЙ»
ПРОЛУНАВ ФІНАЛЬНИЙ
СВИСТОК АРБІТРА, ЩО
ЗАВЕРШИВ ФУТБОЛЬНІ
БАТАЛІЇ У ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ
СЕЗОНУ 2017-2018 РОКУ. У
ГОЛОВНОМУ МАТЧІ ТУРНІРУ
МАДРИДСЬКИЙ «РЕАЛ»
ОБІГРАВ АНГЛІЙСЬКИЙ
«ЛІВЕРПУЛЬ» З РАХУНКОМ
3:1 І СТАВ 13-РАЗОВИМ
ВОЛОДАРЕМ ЦЬОГО
ПРЕСТИЖНОГО ТРОФЕЯ.

Ц

ей фінальний матч став не
лише переможним для іспанського клубу та його вболівальників у всьому світі, але й знаковим для нашої держави. Футбольна подія показала високий рівень
організації та проведення спортивних
заходів світового масштабу, що сприятиме позитивному іміджу України.
Вагомий внесок у загальний результат
зробили правоохоронні органи. В тому
числі, і Державна прикордонна служба.
Передусім, відомство зосередило увагу
на всебічній підготовці до ефективного
та безперешкодного пропуску футбольних команд, офіційних делегацій, численних організованих груп вболівальників, які прибували з усього світу. Важливо
було скоротити час їхнього оформлення
під час перетину державного кордону,
організувати безпеку та підтримання
правопорядку. По завершенню безпекових заходів, пов’язаних із проведенням
фіналів Ліги чемпіонів УЄФА, в Києві
відбулася підсумкова прес-конференція,
у якій взяли участь правоохоронці та
представники столичної влади.
– У цілому за період проведення
фінальних футбольних матчів, із 21-го
по 26 травня прикордонники оформили
понад 300 тисяч іноземних громадян, –
повідомив на прес-конференції перший
заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк. –
Мабуть, уперше до Києва завітали численні гості з країн, громадяни яких не
часто відвідують Україну, тим більш у
якості вболівальників. Наприклад, з Еквадору, Венесуели, Колумбії, Гани. Водночас
деякі іноземці, необізнані з українським
законодавством, приїжджали в Україну
без належно оформлених документів,
наприклад без віз. У кожному з таких
випадків ми брали на себе відповідальність і, як виняток, за наявності необхідних документів та зворотних квитків
йшли вболівальникам назустріч. Разом
з тим констатую, що всі особи, відносно
яких приймались часткові рішення щодо
пропуску в нашу державу, вчасно та без
зауважень залишили Україну, – зазначив
Василь Серватюк.
ЯК У ФУТБОЛІ:
ПЕРЕМАГАЄ КОМАНДА
Необхідно зауважити, що всі правоохоронні органи діяли як одна команда.
Ефективно відпрацювали спільні ситуа-

REAL

«
ьна» перемога
за українським рецептом
ційні центри. Вони забезпечили постійний зв’язок між усіма підрозділами правоохоронців, своєчасний обмін інформацією та швидке реагування на зміни
обстановки, адже робота із підготовки
до оформлення та організації безпеки
розпочалася ще за рік до фіналу Ліги
чемпіонів. Наприклад, до оформлення
великої кількості гостей турніру готувалися прикордонники понад 120 пунктів
пропуску, які пройшли відповідну підготовку.
ВБОЛІВАЛЬНИКИ
БУВАЮТЬ РІЗНІ
Значну частину футбольних фанів
вітали на кордоні з країнами Європейського Союзу. Чимало вболівальників
«Ліверпуля» прямували автобусами.
Однак основна їх частина перетинала
кордон повітряним транспортом. Найбільше гостей футбольного дійства
оформлено у столичних аеропортах
«Бориспіль» та «Жуляни». Серед тисяч
порядних громадян, які прямували в
Україну підтримати улюблену команду,
прикордонники вчасно виявили та не
допустили на територію України тих,
хто становив загрозу для оточуючих і
країни. Перевірка попередніх списків
вболівальників виявила понад 70 не
бажаних осіб, яким надалі відмовляли
авіакомпанії.

Серед тих, кому прикордонники завадили зіпсувати футбольне свято, були
четверо громадян Російської Федерації. Під час здійснення прикордонного
контролю правоохоронці виявили, що
ці громадяни є представниками ультрас
російського клубу «Торпедо». І хоча на
території України не була запланована
гра цієї команди, іноземці везли із собою
значну кількість футбольної атрибутики
з досить агресивними зображеннями та
написами «З Мінська з ненавистю». Тому
цим недружнім вболівальникам було
відмовлено у в’їзді на територію України. Крім того, прикордонники не пропустили двох представників російських
ЗМІ, що не мали акредитації на території
України.
За словами самих фанів, які приїхали
в Україну підтримати улюблені клуби,
більшість з них відвідали нашу державу
вперше. Опитані іноземці залишилися
у захваті від краси Києва, гостинності
українців та були приємно здивовані
низькими цінами. З огляду на відсутність гучних інцидентів та масових заворушень, вони вважають нашу державу
безпечною для туристів і зауважили, що
люди в мундирах тут привітні та доброзичливі. Це, безперечно, свідчить про те,
що іноземці отримали від перебування в
Україні позитивні враження та намагатимуться приїхати до нас знову.
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ФІНАЛ У КИЄВІ
ПОБИВ ДЕКІЛЬКА РЕКОРДІВ
Про масштаби фіналу та його значення як світової події свідчить кількість
гостей у столиці. Наприклад, фестивальне
містечко на Хрещатику за чотири дні існування відвідали понад 230 тисяч людей.
Для порівняння – минулого року в Кардіффі «Фестиваль чемпіонів» відвідало
близько 110 тисяч осіб. На Контрактовій
площі, де вперше в історії фіналів Ліги
чемпіонів відбувалася пряма трансляція
поєдинку на великому екрані, зібралося
15 тисяч уболівальників. Не всі фанати
футболу змогли потрапити на стадіон
«Олімпійський», але навіть без квитка
відчули атмосферу свята і присутності на
фінальному матчі.
За словами генерального директора
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Павла Рябікіна, у день проведення чоловічого фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міжнародний аеропорт «Бориспіль» прийняв
рекордну кількість пасажирів. 26 травня
надано послуги понад 53 тисячам гостей,
що є абсолютним рекордом за історію
існування аеропорту. Для порівняння: під
час проведення Євро-2012 «Бориспіль»
приймав до 38 тисяч пасажирів за добу.
Окрім планових рейсів, аеропорт додатково оформив 31 рейс з уболівальниками
«Реалу», 40 рейсів із фанатами «Ліверпуля»,
72 рейси ділової авіації (приватні джети),
а також три рейси з офіційними делегаціями — короля Іспанії, президента Габону
та прем’єр-міністра Чехії. У той день, як
зазначив Рябікін, аеропорт заробив понад
31 мільйон гривень чистого прибутку.
І ще одним підтвердженням готовності та здатності України приймати
на своїй території світові видовища,
стали слова вдячності президента УЄФА
Александера Чеферіна, висловлені українській стороні за якісну організацію
фіналів Ліги чемпіонів. За словами пер-
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шого віце-президента Федерації футболу України Вадима Костюченка, матч
у Києві показали у понад 200 країнах та
територіях з близько 350-мільйонною
публікою. – Щодо фіналів Ліги чемпіонів
у Києві, не можна залишити поза увагою
вирішальний поєдинок жіночих команд,
який зібрав повний стадіон уболівальників. На цьому матчі були присутні
гравці всіх наших збірних. Упевнений, ця
подія підвищить популярність жіночого
футболу, — зазначив Вадим Костюченко.
Гідно показавши себе за час проведення чемпіонатів, Україна підняла свій
імідж у світі, встановила власні рекорди,
стала знаковою для футбольної спільноти.
Слова «Україна», «Київ» назавжди вписані
в історію європейського футболу. Адже
в столиці нашої держави Ліга чемпіонів
2017/2018 встановила і світові рекорди:
Ліверпуль став володарем найбільшої кількості голів в одному розіграші ЛЧ, мадридський «Реал» здобув тринадцяту перемогу
у турнірі, тренер «Реалу» Зінедін Зідан став
першим в історії тренером, який виграв
турнір тричі поспіль. Щасливчик Роналду
встановив рекорд, отримавши перемогу у
Лізі чемпіонів уп’яте.
УКРАЇНА:
ГОСТЯМ МИ ЗАВЖДИ РАДІ
Фінал Ліги чемпіонів пройшов залишивши позаду напружені трудові дні. Злагоджена робота правоохоронних органів
гарантувала безпеку для гостей і мешканців української столиці.
Та головною винагородою залишаться
посмішки, слова вдячності гостей України, їхні гарні спогади про нашу державу.
І якщо іноземці повернулися додому з
бажанням ще раз відвідати Україну, то
ми виконали нашу головну місію в цьому
футбольному дійстві.

Тетяна ГАЙДА
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Гра, яка об’єднує
ОПИНИВШИСЬ НАПРИКІНЦІ ТРАВНЯ 2018 РОКУ У ЦЕНТРІ СТОЛИЦІ
УКРАЇНИ, ПЕРЕСІЧНИЙ ГРОМАДЯНИН ПЕРЕЖИВ БИ СТАН ДЕЖАВЮ. НА
ХРЕЩАТИКУ ВІДКРИТА ФАН-ЗОНА, ДОВКОЛА ФУТБОЛЬНА АТРИБУТИКА,
ПО ВУЛИЦЯХ РОЗГУЛЮЮТЬ УБОЛІВАЛЬНИКИ, ФАНАТИ СПІВАЮТЬ
ПІСНІ, У КАФЕ ТА РЕСТОРАНАХ НЕМАЄ ВІЛЬНОГО МІСЦЯ, ВСЮДИ
ЧУТНА ІНОЗЕМНА МОВА. НА ГОЛОВНІЙ ВУЛИЦІ КИЄВА ЧЕРГА ОХОЧИХ
СФОТОГРАФУВАТИСЯ З КУБКОМ, ЯКИЙ ЗА КІЛЬКА ДНІВ ВРУЧАТЬ
ПЕРЕМОЖЦЯМ ТУРНІРУ. А ФІНАЛЬНА ГРА ПРОЙДЕ НА КИЇВСЬКОМУ
СТАДІОНІ «ОЛІМПІЙСЬКИЙ».

Т

ака сама картина була в Києві майже шість років тому, коли Україна та Польща
проводили футбольний турнір Євро-2012. Саме тоді наша держава відкривала
себе як гостинний господар і одночасно як надійний партнер, спроможний
організувати та провести спортивні змагання вищого ґатунку. Після завершення цього футбольного турніру народилася ідея подати заявку на проведення фіналу Ліги чемпіонів. І наша країна виборола це право. Додаткових коштів на
організацію матчу виділяти не було необхідності: вся інфраструктура, створена для Євро2012, включаючи туристичну, активно функціонує.
А тим часом розгорнута на Хрещатику фан-зона жила своїм життям. Вболівальники
іспанського «Реалу» та англійського «Ліверпулю», вдягнувши клубну атрибутику, «відривалися», як то кажуть, на повну. Щоправда, англійці вели себе більш активно, позначаючи власну присутність банерами, клубними прапорами, або просто голосно співаючи,
розгулювали по центру міста. І обов’язковий атрибут – пиво, яке лилося просто нескінченим потоком у фан-зоні.
Що впадало в око – у деяких групах вболівальників виділявся наш співвітчизник,
який, так би мовити, опікувався колегами-іноземцями. Наші громадяни з числа таких же
активних футбольних фанів, на волонтерських засадах, допомагали гостям свята розібратися у виборі страви у кав’ярні чи ресторані, радили, який сувенір придбати у крамниці або проводили невеличкі екскурсії вулицями Києва. Велика сила соціальних мереж
робить свою справу: новачки-іноземці почувалися впевнено та комфортно, коли поруч
був помічник-порадник.
Окремо необхідно сказати про вболівальників, які відмовившись від хмільного напою
або галасливих груп, мужньо стояли в черзі, аби сфотографуватись із головним трофеєм
турніру – Кубком європейських чемпіонів. Серед охочих здійснити мрію були вболівальники «Реалу» та «Ліверпуля», молодь, підлітки, люди похилого віку, які мужньо виносили
майже тригодинне перебування на пекучому сонці. Багато було іноземців, які зачаровано дивились на головний футбольний трофей Європи. Охорона цієї локації фан-зони
вела себе дуже привітно і роботи в неї майже не було. Виняток для фотографування поза
чергою робили для людей з обмеженими можливостями та батькам із дуже маленькими
дітьми. До речі, враховуючи особливі потреби, до подіуму, де стояв Кубок, був зроблений
спеціальний пандус.
А далі була ГРА! З великої літери. Фінальний матч був сповнений драматизму та непередбаченості. І виграв сильніший. Того вечора, 26 травня, ним виявився мадридський
«Реал», який розмістить у власному музеї вже тринадцятий трофей вищого ґатунку. А
англійський «Ліверпуль», безперечно, має великий потенціал, який реалізує в наступному сезоні. Найсильніший клуб Європи наступного сезону буде визначено 1 червня на
іспанському стадіоні «Ванда Метрополітано» у Мадриді.
Що ж стосується додаткових бонусів, то приємно відзначити, що керівництво столичного стадіону «Олімпійський» після завершення фінального матчу Ліги Чемпіонів
отримало від представників УЄФА сертифікат, яким Союз європейських футбольних
асоціацій підтвердив, що центральна столична футбольна арена класифікується в переліку стадіонів УЄФА у класі еліт. Таких стадіонів, які мають найвищий статус у світі трохи
більше тридцяти.

Андрій КУЧЕРОВ
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Украiни
Цього року вперше на Міжнародному військовому паломництві Україну презентував військовий оркестр
Національної академії сухопутних
військ імені Петра Сагайдачного.
Варто зазначити, що близько третини делегації Академії – учасники
бойових дій на сході України, а також
курсанти-сироти.
Поїздку українських військовослужбовців організував Департамент
військового капеланства Патріаршої
курії УГКЦ у справах душпастирства
силових структур України спільно з
Патріаршим паломницьким центром

ника групи паломників відомства
«зелених кашкетів» старшого офіцера
відділу національно-патріотичного
виховання та соціальної роботи
Управління соціально-гуманітарного
та морально-психологічного забезпечення Держприкордонслужби підполковника Андрія Дроженка.
Розпочали паломництво Божественною Літургією в гарнізонному
храмі Святих апостолів Петра і Павла,
що у Львові. А вже після спільної
молитви та благословення владики
Михайла, паломники вирушили в
дорогу.
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У самому центрі Європейського
Союзу – Брюсселі, де вирішуються
головні питання Європи, паломники були на Божественній літургії
в Національному соборі Королівства Бельгії – Храмі святих Михайла
і Гудули. Під час прогулянки містом
ознайомилися з головними історичними пам’ятками.
Проте найбільш очікуваним містом був Париж. Усіх учасників вразила його краса – Ейфелева вежа,
Тріумфальна арка, Єлисейські поля,
Марсове поле, Будинок Інвалідів.
Відвідали один з найбільших витво-

ЗА МИР НА ЗЕМЛІ

«Pacem in Тerris»
ПРОЩА – ЕКСКУРСІЯ
ЧИ ДОРОГА ДО БОГА?
У наші дні відродилася і стала
популярною традиція паломницьких
подорожей, прощ. Однак не кожна
людина розуміє відмінність між першим і другим. У чому ж різниця між
паломництвом, прощею і туристичною екскурсією?
Проща, паломництво – це подорож із особливими пунктами
відвідин святих місць, з якими
пов’язане земне життя Господа Ісуса
Христа, Його Матері Пресвятої Богородиці, апостолів, святих Церкви,
місць, прославлених подвижницьким життям монахів і монахинь, де
зберігаються і являють Божу силу
чудотворні ікони та інші християнські реліквії. Це не просто поїздка
задля задоволення чи нових вражень, а насамперед один зі способів Боговшанування. Саме ця головна мета відрізняє паломництво від
будь-якої іншої мандрівки.
Міжнародне військове паломництво до Лурду розпочалося після Другої світової війни. Тоді французькі
солдати та їхні капелани запросили
військових з Німеччини приїхати на
спільну молитву. Ця ініціатива мала
залікувати жахливі військові рани,
а також сприяти примиренню країн
світу після завершення війни. З 1958
року в паломництві почали брати
участь і країни Європи, Америки та
інші держави.
БОГОВШАНУВАННЯ
У неділю, 13 травня 2018 року
українські військовослужбовці та
капелани вирушили у 60-те Міжнародне військове паломництво до
французького містечка Лурд. Очолював прощу владика Михайло Колтун,
керівник Департаменту військового
капеланства Патріаршої курії УГКЦ.
У
цьогорічному
військовому
паломництві до Лурда взяли участь
військовослужбовці Збройних Сил,
Національної гвардії та Державної
прикордонної служби України, офіцери та воїни, поранені під час АТО,
жінки, які втратили своїх чоловіків
на війні, курсанти, військові запасу та
військові лікарі.

«Мир на Землі» – тема ювілейного Міжнародного
військового паломництва у французькому Лурді
ВІЙСЬКОВІ ПАЛОМНИЦТВА ДО САНКТУАРІЮ В КВІТУЧОМУ ФРАНЦУЗЬКОМУ МІСТЕЧКУ
ЛУРД ВІДБУВАЮТЬСЯ З 1946 РОКУ. А МІЖНАРОДНЕ ВІЙСЬКОВЕ ПАЛОМНИЦТВО ДО ЦЬОГО МІСТА
ВПЕРШЕ БУЛО ОРГАНІЗОВАНО 1958 РОКУ З МЕТОЮ ПРИМИРЕННЯ КРАЇН ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ
ВІЙНИ. ВІДТОДІ ЩОРІЧНО В ТРАВНІ ЛУРД СТАЄ МІСЦЕМ МОЛИТВИ І ЗЦІЛЕННЯ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ СІМ’Ї
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ВЕТЕРАНІВ УСІХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ПОНАД
35 КРАЇН СВІТУ.

за сприяння Міністерства оборони
України та матеріальної підтримки
католицької організації «Лицарів
Колумба».
Тема ювілейного Міжнародного
військового паломництва – «Pacem in
Тerris» – «Мир на Землі».
МІСЦЕ ЖИВОГО ДИВА
Військовослужбовці
з
різних
країн прибули до святині в Лурді,
аби духовно відновитися та спільно
помолитися до Пресвятої Богородиці
за порозуміння, мир і спокій в усьому
світі. Про це дійство розповідь керів-

Шлях пролягав через Польщу, де
відвідали одне із древніх польських
міст Вроцлав, що вразив своїми
яскравими краєвидами та кольоровими будиночками, площею Ринок і
костелом.
Подорожуючи Німеччиною, оглянули місто Дрезден, відновлену Театральну площу, яка є джерелом архітектурних стилів і чудес скульпторів, Дрезденську картинну галерею,
палац-резиденцію саксонських королів і Кафедральний собор.
Далі шлях паломників пролягав
через мальовниче Королівство Бельгія.

рів ранньої готики – Нотр-Дам-деПарі.
У Парижі українських паломників гостинно прийняла Українська
Греко-Католицька Церква святого
Володимира, де владика Михаїл провів Божественну літургію.
Несподіванкою в подорожі для
паломників було відвідування незвичайного бенедиктинського монастиря Мон-Сен-Мішель, побудованого
на одному з островів Атлантичного
океану в ХІ–ХVІ століттях.
Острів займає площу близько
55 тис. м² і є зразком середньо-
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Укра ни

вічного французького укріпленого монастиря. Храм повернувся
до ролі духовного центру, яку він
втратив 1790 року. Архітектурний комплекс і унікальна природа
роблять Мон-Сен-Мішель найбільш
відвідуваним паломницьким місцем у Нормандії.
У День вишиванки, який традиційно відзначають в Україні, на підтримку свята, перебуваючи на острові
Мон-Сен-Мішель, паломники одягнули привезені з дому вишиванки та
виконали Гімн України. Це було красиво, зворушливо і незабутньо!

і медицина була безсила пояснити
причину цих зцілень.
У Лурді можна знайти також ще
одну духовну часточку України – це
греко-католицька церква Успіння
Пресвятої Богородиці, яку збудували українські емігранти у Франції
з благословення Патріарха Йосифа
Сліпого та Папи Римського Івана
Павла ІІ у 1980-х роках. Тут українці
стали учасниками Божественної
Літургії в рідному обряді й відбули
таїнство сповіді, яке вважають особливо благодатним, якщо воно здійснене тут, у Лурді.

їнська делегація подарувала Папі
Франциску український прапор з
автографами паломників.
Потім була Венеція, екскурсія
незвичайним містом на воді. Палац
Дожів, всім відомі венеціанські
водні канали та гондольєри, а також
участь у Божественній літургії у
Соборі Євангеліста Марка, який є
покровителем Венеції.
Після Венеції, вже дорогою
додому, залишалася одна ніч у Італії,
яку паломники провели в курортному містечку Ліньяно-Сабб’ядоро
та відпочили на Адріатичному

ЛУРД: ВИДОВИЩНИЙ
І ЗАХОПЛЮЮЧИЙ
Нарешті нічний переїзд – і
паломники дісталися до Лурду.
Щороку він приймає близько п’яти
мільйонів паломників з усього
світу. Історія Лурду почалася 11
лютого 1858 року, коли неосвічена
дівчинка Бернадетта Субіру випадково опинилася перед гротом у
скелі Массаб’єль. Саме тут, у невеликій печері, дівчинці зненацька явилася світла Панна, вбрана у білий
одяг. Це було одне з найбільш відомих об’явлень Матері Божої за всі
часи християнської історії. Після
ретельної перевірки всіх фактів
дівчині нарешті повірили. 1933 року
її канонізували під іменем святої
Бернадетти, а Лурд після низки зцілень став приймати паломників –
людей різних конфесій. Кожен, хто
побував тут, свідчить про щасливий
досвід особистої зустрічі з Пресвятою Богородицею.
Люди
тягнуться
вулицями
Лурду до невеличкого гроту в горі
Массаб’єль, щоб зануритися у води
чудодійного джерела, щоб напитися
його живлющої води. Такої кількості
обмежених недугою людей не побачиш більше ніде у світі, і тому Лурд –
це також місце особливого християнського служіння хворим і немічним.
«Пийте з нього та занурюйтесь у
нього!» – заповіла Діва Марія. Вода
з гроту, який тепер називають Гротом Чудес, зцілювала сліпих, калік,
паралізованих, онкохворих, неплідних. За допомогою цієї води люди
виліковувалися від важких хвороб,

А ввечері гостинна церква
Успіння Пресвятої Богородиці частувала паломників смачними українськими стравами.
У Лурді прикордонники разом
із паломниками з України та інших
країн відвідали цілющу купель,
взяли участь у Хресній дорозі, у
процесії з Найсвятішими Тайнами
та Вервиці біля Гроту Об’явлення
Пречистої Богородиці.
Лурд – особливе і святе місце.
Тут людська неміч голосно свідчить про Божу могутність, тут концентрація надії на Боже милосердя
і заступництво Пресвятої Богородиці така велика, що вже сама здається дивом.
Після довгої подорожі зупинилися на лазурному узбережжі Франції у Ніцці, де нас зустріло тепле
море.

морі. Далі – нічний Будапешт – і
нас зустрічає ранковий Львів. Так
завершилося Міжнародне військове
паломництво, яке тривало з 18 по 28
травня.

РИМ. ВАТИКАН. НЕЗАБУТНЯ
І ЗНАКОВА ЗУСТРІЧ
Визначною подією для українських військових і капеланів стала
участь у загальній аудієнції з Папою
Франциском у Ватикані. 23 травня
на площі святого Петра у Ватикані
Папа Франциск благословив українських воїнів і сказав, що завжди
молиться за Україну: «Вітаю українських прочан, які взяли участь у
60-му Міжнародному військовому
паломництві до Лурду. Неустанно
благаю Господа, щоб загоїв рани,
завдані війною, та обдарував своїм
миром дорогу українську землю.
Нехай Господь Бог благословить усіх
вас!» – промовив Понтифік. Укра-

***
Кожен день в автобусі ми розпочинали з ранкової молитви, в якій
молилися за Україну, за мир, за всіх
українців, а щовечора у вечірній
молитві дякували Богу за день, що
минув.
Під час переїздів капелани розповідали різні цікаві історії, переглядали фільми з християнської
тематики та співали українські
пісні.
У програмі паломництва були
духовно-молитовні та офіційні
заходи, серед яких – спільні богослужіння, благословення хворих,
відвідини купелі в санктуарії Богородиці та велика процесія зі свічками, в якій взяли участь тисячі військовослужбовців.
Сповнені гарних і незабутніх
вражень, з вдячністю до організаторів і керівника владики Михайла
Колтуна, який виконував важливу роль у цій подорожі, а також
за особливу увагу до прочан отця
Любомира Яворського поверталися
додому учасники паломництва. Я
вважаю, що це була надзвичайна
і пам’ятна подія в житті кожного з
нас, – резюмує свої враження від
подорожі Андрій Дроженко.

Підготувала
Світлана ДЕЙЧУК

Микола КРАВЧУК, військовий
священик, капелан ОКПП «Київ»:
– Мені пощастило долучитися
до паломництва до Лурду вперше.
Проща цього року набула грандіозних
масштабів. У ній взяли участь
військовослужбовці з 50 країн. Вони
приїхали сюди молитися за мир у
світі та в Україні. Мені сподобалася
атмосфера і дух, які панували на
цьому дійстві. А ще вразила група
ветеранів і воїнів-інвалідів. Це мужні
й сильні люди, вони витримали
непрості 14 днів поїздки. Скалічені,
на протезах, проте щирі й добрі
душею наші вояки – справжні герої.
Вони отримали душевне зцілення.
Місцеві мешканці зустрічали їх
оплесками. Лунали вигуки «Слава
Україні!». У тривожний період, коли
ми захищаємо країну від ворога,
Україна достойно представила
своїх учасників. З Божою допомогою
і заступництвом Матері Божої ми
змогли збагатитися духовно. У цій
поїздці побачили Європу з кращого
боку. Вражали архітектура, храми
та просто щирі й привітні люди.
А ще нагода стояти поруч з Папою
Франциском – це великий дарунок!
Поїздка дала великий позитив для
всіх учасників. Після наших спільних
молитов у святих місцях надіюся, що
мир в Україні настане.
Зоряна ЗАЗУЛЯ, старшина,
перекладач групи міжнародного
співробітництва та прикордоннопредставницької роботи
Львівського прикордонного
загону:
– Бажаю всім здійснити таке
паломництво, що підносить дух,
розширює кругозір і збагачує духовно.
Важливим, на моє переконання, є
те, що змінився емоційний стан
паломників, поранених під час
бойових дій на Донбасі. Всі вони
їхали додому в піднесеному настрої.
Побачене діяло краще, ніж психолог.
Військові отримали велику моральну
підтримку. Паломницька подорож
дає унікальний досвід усвідомити
свої вчинки, думки, попросити у Бога
прощення за гріхи та подякувати
за життя. А найголовніше – це наші
спільні молитви за мир в Україні та
усьому світі.
Олег ТЕПЛИЙ, начальник
служби технічного нагляду
та охорони праці АзовоЧорноморського управління,
полковник:
– У мене враження від
паломництва неперевершені!
Побувати в місцях, де зароджувалася
християнська віра – це дуже
пізнавальна мандрівка. Неймовірно
цікаві екскурсії історичними місцями,
нові обставини, знайомства,
відчуття Благодаті Божої – все це
надихало на щиру молитву. Участь
у таких заходах дає надію на краще
майбутнє для наших родин і держави.

КАЛЕЙДОСКОП
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ФЕСТИВАЛЬ

«Дике поле» зібрало друзів
ДНЯМИ В МЕЖАХ
ПРИРОДНОГО
ЗАПОВІДНИКА «КАМ’ЯНІ
МОГИЛИ» НА ТЕРИТОРІЇ
НІКОЛЬСЬКОГО
РАЙОНУ ДОНЕЧЧИНИ
РОЗПОЧАВСЯ ІСТОРИКОКУЛЬТУРНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДИКЕ ПОЛЕ. ШЛЯХ ДО
ЄВРОПИ». УРОЧИСТО

М

ВІДКРИЛИ ЗАХІД,
ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ
СТЕПУ ТА ЗАХИСНИКАМ
УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ РІЗНИХ
ЧАСІВ, ГОЛОВА ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ПАВЛО ЖЕБРІВСЬКИЙ ТА
КОМАНДУВАЧ ОБ’ЄДНАНИХ
СИЛ СЕРГІЙ НАЄВ.

асштабний
фестиваль
зібрав майстрів і майстринь із Запоріжжя,
ковалів з Мирнограду,
повелителів повітряних зміїв з Миколаєва, любителів пейнтболу, місцевих художників, музикантів і співаків
та багатьох інших. На заході ожили
скіфські царі, танцювали козаки і
козачки, прогулювалися мальовничими краєвидами князі і княгині.
До фестивалю також долучилися
прикордонники Донецького загону
зі складу Об’єднаних сил. Вони продемонстрували виставку бойової

броньованої техніки Держприкордонслужби. Крім того, кінологи прикордонного відомства разом з чотирилапими помічниками показали
як службові собаки можуть виявляти
заборонені речовини не лише в сумках, а й в одязі. Присутні на дійстві
з радістю робили світлини з чотирилапими охоронцями кордону та приміряли на себе прикордонну амуніцію. Також вартові рубежу продемонстрували навички рукопашного бою,
в тому числі з холодною зброєю.

Валерія КАРПИЛЕНКО

ПОГОНИ
від 14 травня 2018 року № 424-ОС
підполковник
по Управлінню внутрішньої та власної безпеки «Донецько-Луганське» ДПСУ
майору ЦИБУЛЬСЬКОМУ Юрію
Вікторовичу
від 16 травня 2018 року № 432-ОС
старший лейтенант
по Адміністрації ДПСУ
лейтенанту МАРКЕВИЧ Марині
Олександрівні

КІНОЛОГІЯ

Найкращі шукачі
НЕЩОДАВНО НА БАЗІ КІНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ (НАВЧАЛЬНОГО) МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ,
ЩО У СЕЛІ ГАЇ РОМЕНСЬКОГО РАЙОНУ, ВІДБУВСЯ «КУБОК
СПІВДРУЖНОСТІ – 2018» ЗА ВІТЧИЗНЯНОЮ ПРОГРАМОЮ
ДРЕСИРУВАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК «ССД» (СЛУЖБА СОБАКДЕТЕКТОРІВ).

У

часть у змаганнях, які проводили за офіційною програмою
Кінологічної спілки України та класифікацією рангу
САСТ (чемпіон країни за робочими
якостями), взяли участь кінологічні
команди Державної прикордонної
служби, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій,
Державної фіскальної служби, міських
відділень кінологічної спілки України
міст Дергачі та Канів, а також кінологічного центру «Антеус».
Групи, в яких змагалися учасники,
розподілялися за видами викорисЗасновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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тання запахоносіїв при підготовці
собак з виявлення вибухонебезпечних речовин, наркотичних засобів,
тютюнових виробів.
За підсумками змагань «Пошук
наркотичних речовин» та «Пошук
зброї і вибухових речовин» першість
здобули військовослужбовці Сумського прикордонного загону: прапорщик Дмитро Кириченко з бельгійською вівчаркою малінуа Шерлі та
майор Андрій Кудінов з німецькою
вівчаркою Ідою.

Роман ТКАЧ

від 17 травня 2018 року № 439-ОС
полковник
по Головному центру оперативнотехнічних заходів ДПСУ
підполковнику ЗИСЦІ Андрію
Васильовичу
від 18 травня 2018 року № 444-ОС
підполковник
по Головному центру оперативнотехнічних заходів ДПСУ
майору УШЕВУ Роману Романовичу
від 21 травня 2018 року № 447-ОС
полковник
по Адміністрації ДПСУ
підполковнику ТИХОНОВУ Олександру Володимировичу
по Східному РУ ДПСУ
підполковнику СЕБАЛУ Олександру Івановичу
полковник юстиції
по Донецько-Луганському РУ ДПСУ
підполковнику юстиції ЛЯСКОВЦЮ Василю Федоровичу
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підполковник
по Головному центру оперативнотехнічних заходів ДПСУ
майору ЦІЛУЙКУ Олегу Вікторовичу
від 22 травня 2018 року № 454-ОС
підполковник
по Адміністрації ДПСУ
майору ЗЮМАНУ Сергію Анатолійовичу
майору ЛІЩУКУ Олександру
Володимировичу
від 4 червня 2018 року № 491-ОС
полковник
по Адміністрації ДПСУ
підполковнику
ПОЛЯКОВУ
Андрію Сергійовичу
по Головному центру оперативнотехнічних заходів ДПСУ
підполковнику ПРИСТУПІ Євгену
В’ячеславовичу
підполковник
по Адміністрації ДПСУ
майору ДЕМЧЕНКУ Володимиру
Володимировичу
по Головному центру стратегічних
комунікацій
майору ТРОХИМЦЮ Олександру
Миколайовичу
підполковник медичної служби
по Головному центру підготовки
особового складу ДПСУ ім. генералмайора Ігоря Момота
майору медичної служби ЧЕРКАСОВІЙ Вікторії Олексіївні
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