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Що посієш – те й пожнеш
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Пости на колесах
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Законні гості
НЕПОМІТНО ПРОМАЙНУВ РІК З ТОГО ДНЯ, КОЛИ
НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ ОТРИМАЛИ ПРАВО НА
БЕЗВІЗОВІ ПОЇЗДКИ ДО КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ. УКРАЇНА
ЙШЛА ДО БЕЗВІЗУ ДЕСЯТЬ РОКІВ, І ШЛЯХ ДО
ЦЬОГО ІСТОРИЧНОГО РІШЕННЯ БУВ НЕЛЕГКИМ.
ОДНАК СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ НАШОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАРТНЕРІВ ЗАСВІДЧИЛИ ЗДАТНІСТЬ
ДОСЯГАТИ АМБІТНИХ ЦІЛЕЙ.

СТОР. 4-5

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

1,946

млн
осіб

276

осіб

оформлено встановленим
порядком

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 18 незаконних мігрантів
затримано товарів і вантажів, які
незаконно переміщувалися через
державний кордон, на суму

1,356

млн
грн

ДЕРЖАВА

2 ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
..
Украiни
КОРОТКО
ПРО ГОЛОВНЕ

ПЛАНОВЕ
ПІДВИЩЕННЯ
Від 1 липня 2018 року
встановлюється місячний
прожитковий мінімум на одну
особу у розмірі 1777 гривень.
Для основних соціальних і
демографічних груп населення цей
показник буде: для дітей віком до
6 років – 1559 грн; для дітей віком
від 6 до 18 років− 1944 грн; для
працездатних осіб – 1841 грн; для
осіб, які втратили працездатність, −
1435 гривень. Законом України
від 7 грудня 2017 року № 2246
«Про державний бюджет України
на 2018 рік» встановлено
розміри прожиткового мінімуму
для різних груп населення та
розмір мінімальної заробітної
плати. Ці показники впливають
на розміри соціальних виплат,
мінімальних пенсій, а також
податкових соціальних пільг. З
1 січня 2018 року мінімальна
зарплата у місячному розмірі
становить 3723 грн, у погодинному
розмірі – 22,41 гривні. Станом на
1 липня 2018 року ця цифра не
змінюється. Проте Уряд отримав
доручення на основі моніторингу
виконання Держбюджету України
за підсумками І кварталу 2018
року розглянути питання щодо
можливості підвищення розміру
мінімальної заробітної плати з
визначенням його на рівні 4200 грн
на місяць із ІІ кварталу 2018 року.
Мінімальна заробітна плата є
державною соціальною гарантією,
обов’язковою на всій території
України для підприємств усіх форм
власності і господарювання та
фізичних осіб, які використовують
працю найманих працівників,
за будь-якою системою оплати
праці. Неоподатковуваний розмір
добових для відряджень по Україні
встановлений у розмірі не більш
ніж 0,1 розміру мінзарплати,
визначеної станом на 1 січня
податкового року, за кожен день
відрядження – 2018 року – не більш
ніж 372,30 грн за добу (пп. «а»
пп. 170.9.1 ПКУ).
Сергій ПОЛІЩУК

УЛОВИ ЗМЕНШИЛИСЯ
Україна втратила в Чорному морі
близько 90% промислових запасів.
Частина наших господарств
залишилася на території Автономної
Республіки Крим, у зв’язку з чим
відсутній доступ до ресурсів,
а також суден, які залишилися
на анексованій території. Про
це повідомив заступник Голови
Державного агентства рибного
господарства України Андрій
Кравченко. У Держрибагентстві
також повідомили, що до анексії
Криму вилов у Чорному морі
становив до 50 тисяч тонн. У таких
умовах, за оцінками фахівців, є
важливим для України промисел
в Азовському морі. «2018 року
наші суб’єкти господарювання
виловили в Азовському морі вже
понад 37 тисяч тонн риби – це
досить великий обсяг, який частково
забезпечує продовольчі потреби
нашої держави» – повідомив
Кравченко.
Андрій КУЧЕРОВ
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СПІВПРАЦЯ

ВИМІР БЕЗПЕКИ

БЛИЗЬКО 30 ПРЕДСТАВНИКІВ МІНІСТЕРСТВ І ВІДОМСТВ УКРАЇНИ
РАЗОМ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ ЕКСПЕРТАМИ ЗІБРАЛИСЯ У КИЄВІ
ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПИТАНЬ ЩОДО ОЦІНКИ ПОТРЕБ
БОРОТЬБИ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ І
ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН (WAE) НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ
ТА ПОЗА НИМ, А ТАКОЖ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ СФЕР
СПІВПРАЦІ В РАМКАХ ПРОЕКТУ.

З

устріч організовано за підтримки уряду Німеччини і
Франції та проведено під
керівництвом
Секретаріату
ОБСЄ й Державної прикордонної
служби України як ініціатора проведення Оцінки потреб.

ОБСЄ сприяє боротьбі з незаконним обігом зброї, боєприпасів
і вибухових речовин в Україні та
на державному кордоні. Директор
Департаменту Секретаріату ОБСЄ
із запобігання транснаціональним
загрозам Раза Остраукайте наголо-

сила на важливості Оцінки потреб,
оскільки це основа для надання технічної допомоги й підтримки українських органів у боротьбі з протиправними явищами.
– ОБСЄ шляхом поєднання партнерства на національному та міжнародному рівнях готова надавати допомогу
державним органам влади України у
боротьбі з незаконним обігом зброї,
боєприпасів та вибухових речовин, –
зазначила Остраукайте.
Як наголосив під час свого виступу
перший заступник Голови Державної прикордонної служби України
генерал-лейтенант Василь Серватюк,
проект співпраці з ОБСЄ забезпечить нам можливість сприяти запровадженню найкращих міжнародних
практик і досвіду, підвищення кваліфікації та технічних можливостей,
а також зміцнення міжрегіональних
механізмів співпраці й координації,
необхідних для ефективної протидії
незаконному переміщенню через державний кордон.
Закордонні партнери були представлені такими країнами, як Німеччина, Франції та Польща і висловили
готовність фінансово й матеріально
підтримати Україну на шляху боротьби
з незаконним обігом зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

Світлана ДЕЙЧУК

ПРИЗОВ-2018

СВЯЩЕННІ СЛОВА ПРИСЯГИ
У ГОЛОВНОМУ ЦЕНТРІ
ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛМАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА ПОНАД
100 СТРОКОВИКІВ ПРИСЯГНУЛИ
НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ
НАРОДОВІ.

У

рочистості розпочалися на
стройовому плацу навчального
закладу із внесення Бойового
Прапора. До складання Військової присяги молоді воїни отримали практичні та теоретичні навички, необхідні
для якісного несення служби з охорони
державних рубежів. Юнаків навчали тактики прикордонної служби, військової та
фізичної підготовки, особистої безпеки
та інших дисциплін. Тож родичі молодих
прикордонників гордо спостерігали за
своїми змужнілими воїнами.
З визначною подією військовослужбовців строкової служби приві-

тав директор Департаменту особового
складу Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Микола
Маланчій.
– Шановні військовослужбовці, охоронці кордонів! Щиро вітаю вас зі знаменною подією – складанням Військової присяги на вірність українському
народові. Впевнений, що кожний із вас
буде сумлінно виконувати свій службовий обов’язок для збереження миру та
спокою в Україні. Складання Військової присяги – важлива подія для кожного військовослужбовця. Саме вам,
дорогі юнаки, продовжувати славні

традиції прикордонного відомства з
охорони державних рубежів та спокою
українського народу. Бути надійною
опорою у розбудові незалежної Української держави. Тож здоров’я, сил і
натхнення вам, будьте завжди вірними
народу України та словам Військової
присяги!
Після складання урочистої обіцянки
відбувся марш призовників, а також
освячення юних вартових рубежу священнослужителями та благословення
на військову службу.

Володимир ДАШУК
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ОФІЦІЙНО

ПРОФЕСІОНАЛИ

Д

ля організації та проведення
заходів прибули представники
з Адміністрації Держприкордонслужби, Національної академії імені Богдана Хмельницького та
Головного центру підготовки особового складу ДПСУ імені генерал-майора
Ігоря Момота.
Цього разу особливу увагу було зосереджено на вогневій підготовці та тактичній медицині. Спортивний комплекс, на базі якого проводилися заняття,
став своєрідною ареною для перевірки
рівня підготовки персоналу Адміністрації з комплексу запропонованих вправ.
Контрольно-перевірочні
заняття
проводили на чотирьох майданчиках
із необхідними навчальними приладдями. Перед початком вправ персонал
розподілили на чотири групи для продуктивнішої роботи.
Навчальне місце № 1 призначене для
вогневої підготовки. Тут проводили практичні вправи зі стрілецької зброї, а саме

з пістолета ТТ. Інструктори прийняли
заліки зі знання будови пістолета ТТ, ПМ,
АК-74 і заходів безпеки під час стрільб.
Також прикордонники виконали низку
вправ: стрільба з пістолета із-за укриття,
стрільба у русі, заміна магазина зі стрільбою, за які отримали залікові бали.
Місце № 2 – фізична підготовка. Особовий склад продемонстрував фізичну
витривалість на дистанціях 100 метрів
та один кілометр. Провів комплексну силову вправу, результатом якої є
загальна кількість нахилів уперед, згинань і розгинань рук в упорі лежачи за
одну хвилину.
Місце № 3 – тактична медицина,
де розглядалися загальні принципи
надання долікарської допомоги пораненим в умовах бойових дій.
Навчальне місце № 4 – особиста
безпека та застосування сили. Тут офіцери центрального апарату відточували
порядок застосування фізичного впливу
щодо порушників за допомогою спеціальних засобів.
За
результатами
комплексної
перевірки найкращі загальні оцінки
отримали полковник Юрій Шестопал
(управління режиму і захисту інформації), Олег Морохов (інформаційноаналітичне управління) та Володимир
Кайдунов (управління прикордонної
служби). За індивідуальними показниками кращі оцінки здобули: у фізичній
підготовці підполковник юстиції Вікторія Руденко (управління юридичного
забезпечення), полковник Олександр
Яворський (інформаційно-аналітичне

У пункті пропуску «Іллічівський
морський торгівельний порт» під
час оформлення теплоходу, який
прямував до Батумі, прикордонники
звернули увагу на багаж одного з
пасажирів – 37-річного громадянина
Грузії. Спільна прикордонномитна група провела огляд його
особистих речей. У результаті
перевірки виявлено 13 самоварів,
чайник, турку та ступку. Виявлені
предмети можуть становити
культурну цінність, тому вони
вилучені представниками ДФС
України та направлені на експертизу.
Стосовно власника багажу складено
протокол про порушення митних
правил за ст. 472 Митного кодексу
України («Недекларування товарів,
транспортних засобів комерційного
призначення»).
Олександр ЯКОВЕНКО

СУМКА ІЗ ДАВНИНИ

управління) та майор Алла Потапчук
(управління стратегічного планування
та аналізу ризиків). Вогнева підготовка –
полковник юстиції Сергій Лагута (управління юридичного забезпечення) та підполковник Володимир Шаламай (управління контролю та документального
забезпечення). Тактична медицина –
полковник Олег Лаба (управління у
справах іноземців та адміністративного
провадження) і підполковник Євгеній
Малишев (оперативне управління). 
Владислав ДУБЕНКОВ

ЗАВДАННЯ – ЗНЕШКОДИТИ

ТЕРОРИСТИЧНИХ ГРУП.

Т

ренування були проведені
Координаційною
групою
Антитерористичного центру
при СБУ у співпраці з АТЦ СІБ
Республіки Молдова та Румунською
службою інформації.
До навчань були залучені представники СБУ, Збройних Сил України, Нацгвардії, Національної поліції, Держслужби
з надзвичайних ситуацій, органів місцевої влади і Державної прикордонної
служби, зокрема спецпідрозділи «ДОЗОР»,
«Шквал» та мобільна прикордонна застава
«Чернівці». Всього в навчаннях взяло
участь майже 600 військовослужбовців та
понад 50 одиниць техніки.
Серед багатьох локацій спецпризначенці відпрацьовували і заходи щодо
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ЧАЄМАН

ВИШКІЛ

У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗАВЕРШИЛИСЯ МІЖНАРОДНІ
АНТИТЕРОРИСТИЧНІ НАВЧАННЯ
«БУКОВИНА – 2018». У ХОДІ
ЗАХОДІВ ПРАВООХОРОНЦІ
ВИКОНУВАЛИ ЗАВДАННЯ З
ПОШУКУ ТА ЗНЕШКОДЖЕННЯ
УМОВНИХ ДИВЕРСІЙНО-

..

ГАРЯЧІ БУДНІ

ДО АВТОМАТИЗМУ
НА БАЗІ ОКРЕМОЇ
КОМЕНДАТУРИ ОХОРОНИ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЙШЛИ
ЗАНЯТТЯ З ПЕРЕВІРКИ
РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ТА
ПІДРОЗДІЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ПІДПОРЯДКУВАННЯ.

ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
Украiни

виявлення та знешкодження злочинних угруповань поблизу державного
кордону, а також у пунктах пропуску.
За умовами навчань зловмисники
мали намір здійснити серію терористичних актів на території України і сусідніх
держав. Для втілення задуму одна з терористичних груп мала переправити через
кордон засоби терору, а саме – зброю,
боєприпаси та засоби зв’язку.
Завершальною стадією стало захоплення умовних терористів, знешко-

дження транспортерів зброї у міжнародному автомобільному пункті
пропуску «Мамалига-Крива», що на
українському-молдовському кордоні.
Керівництво та учасники Координаційної групи АТЦ СБУ, АТЦ СІБ Республіки
Молдова та Румунської служби інформації детально проаналізували використання силовиками наявних сил і засобів
та відзначили високий рівень підготовки
суб’єктів боротьби з тероризмом.

Сергій БРОВКО

У рамках проведення спільної
спеціальної операції «Кордон-2018»
прикордонники, за попередньою
інформацією Служби безпеки
України, в пункті контролю «Харківпасажирський» виявили більше
чотирьох десятків старожитностей,
які датуються VII–III ст. до н. е. Під
час перевірки одного з вагонів
потяга «Кривий Ріг – Москва»,
прикордонники Харківського
загону виявили громадянина
1978 року народження,
стосовно якого було доручення
уповноважених державних
органів. У ході огляду його речей
спільною групою співробітників
Держприкордонслужби, Служби
безпеки України та митниці в
дорожній сумці було виявлено
історичні цінності. Серед
виявленого – 17 наконечників
для стріл та списів скіфських
часів, 27 монет Ольвії, скіфська
сокира, металева обручка та
металева голка. Після складання
необхідних документів знайдені
предмети разом із громадянином
передано компетентним
правоохоронним органам.
Оксана ІВАНЕЦЬ

ТРУБА НЕ ДЛЯ ПОЛИВУ
До прикордонників Харківського
загону надійшла інформація
про наявність трубопроводу,
що вів на територію Російської
Федерації. Комунікація була
облаштована на полі, засіяному
зерновими культурами. Охоронці
рубежу відділу «Вовчанськ»
спільно з оперативниками
одразу ж висунулися на місце для
перевірки інформації та виявили
за 50 метрів від державного
кордону трубопровід діаметром
50 міліметрів. Попередньо
встановлено, що, ймовірно, його
використовували для незаконного
переміщення паливно-мастильних
матеріалів через кордон. Наразі
трубопровід на території України
демонтовано. Проводяться
додаткові слідчі дії з метою
встановлення осіб, які, можливо,
причетні до використання цієї
комунікації.
Дмитро КАЛЬНИЦЬКИЙ

4 ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
..
Украiни
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РІЧНИЦЯ БЕЗВІЗУ
НЕПОМІТНО ПРОМАЙНУВ
РІК З ТОГО ДНЯ, КОЛИ НАШІ
СПІВВІТЧИЗНИКИ ОТРИМАЛИ
ПРАВО НА БЕЗВІЗОВІ ПОЇЗДКИ
ДО КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ.
УКРАЇНА ЙШЛА ДО БЕЗВІЗУ
ДЕСЯТЬ РОКІВ, І ШЛЯХ
ДО ЦЬОГО ІСТОРИЧНОГО
РІШЕННЯ БУВ НЕЛЕГКИМ.
ОДНАК СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ
НАШОЇ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПАРТНЕРІВ
ЗАСВІДЧИЛИ ЗДАТНІСТЬ
ДОСЯГАТИ АМБІТНИХ ЦІЛЕЙ.

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ
Безвізовий діалог між Україною та
Європейським Союзом розпочався ще у
вересні 2008 року на Паризькому саміті.
І вже в листопаді 2010 року Україна отримала План дій щодо лібералізації ЄС безвізового режиму для українських громадян. Завдання, які стояли перед нашою
державою, вимагали впровадження низки
реформ. План передбачав 144 критерії за
чотирма блоками: безпека документів,
включаючи обов’язкову біометрику; протидія нелегальній міграції, в тому числі
реадмісія; забезпечення громадського
порядку, а також гарантія дотримання
основоположних прав і свобод людини.
Реалізація плану проходила в два етапи:
законодавчий та імплементаційний (практична реалізація законів на практиці
згідно зі стандартами ЄС).
Протягом 2013–2015 років в Україні
працювали близько 20 експертних комісій ЄС з оцінки виконання критеріїв першої та другої фаз Плану дій. Лише під час
першої фази ухвалено понад 150 законів
та підзаконних актів, за результатами
оцінювання яких надано 54 рекомендації
та 400 завдань. Протягом безвізового діалогу Єврокомісія підготувала шість доповідей щодо прогресу України у виконанні
всіх вимог. І лише 11 червня 2017 року ЄС
запровадив безвізовий режим для громадян України.
ПРОГНОЗИ ПЕСИМІСТІВ
НЕ СПРАВДИЛИСЯ
Ми пам’ятаємо, як уся Україна очікувала на безвізовий режим. Скільки ми
чули про неспроможність прикордонників
і митників до роботи в таких умовах! Всіх
лякали неготовністю українців виконувати
вимоги щодо відвідування західних країн
у новому статусі. Прогнозували збільшення кількості українських заробітчан на
теренах Європи. Особливе занепокоєння
Старого Світу викликали ті наші співвітчизники, які могли використати безвіз для
працевлаштування з порушенням міграційного законодавства або за підробленими документами.
Ще навесні 2017 року, коли ЄС схвалив
рішення про безвіз, десятки тисяч українців вишикувалися у черги для отримання
біометричних паспортів, адже саме вони
дають право на безвізові поїздки до Шенгенської зони. Потік людей до Міграційної служби виріс у десятки разів, а термін
видачі документів значно збільшився. До
ажіотажу паспорт можна було отримати за

Законні гості
два тижні. А вже влітку 2017-го це займало
більше місяця. Загалом з початку оформлення біометричних паспортів їх отримали 8,8 млн українців. Поступово цей
процес було врегульовано, зараз отримати
документ можна за три тижні.
Проте не всі громадяни скористалися
біометричними паспортами. Зокрема, в
режимі безвізу на державному кордоні
наразі зафіксовано понад 500 тисяч виїздів громадян України. Натомість левову
частку подорожуючих склали українці, які
й надалі користувалися дійсними в’їзними
європейськими візами. Утім, поступово
строк їх дії спливатиме, і безвізових подорожніх ставатиме все більше.
З початку безвізу до ЄС прослідувало
понад 20 млн українців. Найбільше зростання потоку пасажирів відмічається в
авіаційних пунктах пропуску. На один
мільйон більше наших співвітчизників відвідало Європу саме на літаках. На кордоні
ж із Європейським Союзом цей показник
зріс лише на 2%. При цьому на польській
ділянці кількість охочих виїхати за кордон
навіть зменшилася на 200 тисяч. Основна
причина – зміни міграційного законодавства Польщі. Важливо, що так званої
«неконтрольованої міграції» не відбулося.
Не виправдалися і побоювання
щодо незаконного переміщення засобів
терору до Європи, зважаючи на війну, яку
розв’язала Росія проти України на Донбасі.
Останні затримання свідчать, що зброю,

боєприпаси та наркотики намагаються
ввозити саме до України. Аналіз результатів діяльності прикордонного відомства
свідчить про відсутність стійких каналів контрабанди зброї. Загалом ситуація
на кордоні із Євросоюзом стабільна та
контрольована.
НЕ ПРОЇХАВ ЛИШЕ ОДИН
ІЗ ТРЬОХ СОТЕНЬ
Обґрунтовані непропуски громадян
через кордон – це звичайна практика
будь-якої країни. Загалом за минулий рік
відмовлено у в’їзді до ЄС майже 44 тисячам наших співвітчизників – це 31% від
загальної кількості відмов іноземцям на
всіх зовнішніх кордонах ЄС. За інформацією агенції FRONTEX, а також наших
польських колег, кількість відмов громадянам України зросла на 22% порівняно з
попереднім роком. У середньому відмову
отримує кожний трьохсотий подорожуючий українець. Найбільше таких випадків
на кордоні з Польщею (67% від загальної
кількості на кордонах ЄС). Основними
причинами відмов стали відсутність документального підтвердження мети поїздки,
недостатність коштів для перебування за
кордоном, перевищення термінів перебування в країнах ЄС. В результаті посилення
контролю за трудовими мігрантами, серед
яких багато й українців, збільшилася кількість виявлених порушень термінів перебування на території ЄС. 2017 року зафік-

совано 20,3 тис. осіб, 2016 року – 18,9 тис.,
2015 року – 14,8 тис.
У СПІВПРАЦІ З ПАРТНЕРАМИ
У рамках підготовки до безвізу з Європейським Союзом Держприкордонслужба
отримала нові завдання, передбачені Планом лібералізації. Одним із пріоритетних
було оснащення робочих місць охоронців
рубежів достатньою кількістю сучасних
засобів біометричного контролю. Обладнання встановлено у всіх міжнародних і
міждержавних пунктах пропуску. Додатково функціонують 16 рухомих комплексів
прикордонного контролю на базі автомобілів, які використовують при суттєвому
зростанні пасажиропотоку на окремих
напрямках.
Сучасна
система
біометричного
контролю дозволяє зчитувати та автоматично перевіряти всі типи біометричних
документів. Однак наші фахівці продовжують роботу щодо нарощення технічних можливостей відомчих інформаційних систем. Зокрема, з 1 січня цього року,
у рамках посилення контролю за в’їздом
в Україну іноземців, прикордонники здійснюють фіксацію відбитків пальців. Це
стосується передусім громадян 70 країн
ризику (зокрема з Росії), а також осіб, які
підпадають під існуючі профілі ризиків.
У серпні 2015 року Держприкордонслужба отримала доступ до баз даних
Інтерполу, і ми повноцінно використову-
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Один із важливих напрямків прикордонної співпраці – організація спільного
контролю з суміжними країнами. Подібна
практика удосконалює контрольні процедури на рівні євростандарту, скорочує час
перевірок, знижує рівень корупції та протиправних дій, а також економить кошти
на розбудову прикордонної інфраструктури.
Сьогодні спільний контроль вже
здійснюється у десяти пунктах пропуску. Чотири з них на кордоні з Польщею («Смільниця – Кросценко», «Устилуг
– Зосін», «Угринів – Долгобичів», «Грушів – Будомєж») та шість – з Молдовою
(«Мамалига – Крива», «Кельменці – Ларга»,
«Росошани – Бричень», «Кучурган – Первомайськ», «Рені – Джурджулешти», «Маяки
– Удобное – Паланка»). Нова Угода про
спільний контроль з Молдовою набрала
чинності 25 травня. Це дозволить додатково запровадити спільні контрольні процедури у залізничному пункті пропуску
«Кучурган – Новосавицьке» та автомобільному «Платоново–Гоянул Ноу».
На завершальній стадії – нормотворчий процес зі Словаччиною. Вже опрацьовано проект Угоди, адаптований до
Шенгенського Кодексу та європейських
рекомендацій. Він став базовим для розроблення проекту угоди з Угорщиною,
який наразі розглядає угорська сторона.
На жаль, поки що немає продуктивних
кроків з Румунією.
Україна
і
Держприкордонслужба
зокрема, зацікавлені у створенні сучасної
прикордонної інфраструктури. У зв’язку з
цим Уряд схвалив транспортну стратегію
до 2030 року, що передбачає формування
єдиної транспортної та інфраструктурної
мережі з Європейським Союзом.
У рамках проекту до 2019 року Польща
планує завершити будівництво на своїй
території пункту пропуску «Нижанковичі –
ємо можливості такої співпраці. На сьогодні 157 міжнародних і міждержавних
пунктів пропуску працюють з даними
Інтерполу.
Тільки за п’ять місяців цього року вже
реалізовано інформацію стосовно майже
600 осіб, які перебували у міжнародному
розшуку, виявлено 65 викрадених транспортних засобів. Вітчизняні та іноземні
партнери в цілому задоволені результатами нашої роботи. Спільними зусиллями
ми підвищуємо рівень прикордонної безпеки та ефективність протидії транскордонній злочинності.
Задля створення комфортних умов
для всіх категорій подорожуючих ще до
початку впровадження безвізу вітчизняне прикордонне відомство працювало
над забезпеченням ефективного функціонування пунктів пропуску в умовах
зростання пасажиропотоку. Тому успішно
впоралося зі значною кількістю українцівбезвізовиків, яких лише за перший місяць
нового режиму поїздок до ЄС щодня слідувало до 90 тисяч. На сьогодні цей показник
дещо знизився та коливається залежно від
періоду свят, відпусток, сезонних робіт за
кордоном, масових міжнародних заходів, а
також пов’язаний із малим прикордонним
рухом. У взаємодії з європейськими колегами прикордонне відомство оперативно
реагує на такі ситуації. Крім того, запроваджено он-лайн інформування подорожуючих про завантаженість пунктів пропуску.

Мальховіце», де передбачений спільний
контроль. За рахунок європейських грантів в Угорщині заплановано будівництво
пункту пропуску для спільного контролю
«Надьходож – Велика Паладь». У перспективі також можливе створення пункту
пропуску «Дийда – Берегдароц». На кордоні з Румунією завершується будівництво
пункту пропуску для поромного сполучення «Орлівка – Ісакча».
Тривають консультації щодо відкриття
пункту пропуску «Біла Церква – СігетуМармацієй» – на Закарпатті та «Шибене –
Поєніле-де-суб-Мунте» – на Буковині.
Також прикордонне відомство співпрацює з колегами сусідніх країн щодо відкриття двох нових пунктів пропуску на
кордоні з Польщею («Лопушанка – Міхновець», «Адамчуки – Збереже») та одного
зі Словаччиною («Забрідь – Уліч»). ДПСУ
підтримує будь-які позитивні наміри
наших сусідів щодо організації спільного
контролю, відкриття нових пунктів пропуску та спрощення формальностей.
ПАСПОРТ З ТРИЗУБОМ
На сьогодні можна стверджувати,
що вся Україна і, зокрема, прикордонне
відомство продемонстрували свою готовність і спроможність успішно використовувати право на вільний в’їзд до країн ЄС.
Всі кращі сподівання українського народу
та наших союзників справдилися.
Запровадження безвізового режиму,
безумовно, стало для України позитивним сигналом і засвідчило значний рівень
довіри європейських партнерів та їхніх
інституцій до нашої держави в цілому.
Україна підтвердила високий рівень
безпеки документів, управління кордоном, запобігання нелегальній міграції,
боротьби з організованою злочинністю
та забезпечення прав і свобод людини.
Це додатковий аргумент для проведення
переговорів з іншими країнами щодо без-
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візового режиму для українських громадян. Станом на червень 2018 року наші
співвітчизники вже можуть відвідати 85
держав світу без попереднього оформлення віз. Наразі декілька десятків країн
розглядають клопотання української сторони щодо укладання угод про взаємне
скасування візових вимог. Процес розширення географії безвізових подорожей на
максимальну кількість країн триває. Однак
вже сьогодні українці престижно і гордо
надають на кордоні синій паспорт із золотим тризубом.
КОМПЕТЕНТНО
Перший заступник Голови Держприкордонслужби генерал-лейтенант Василь
Серватюк:
– Я оптиміст і маю надію, що до 2020
року ми будемо мати гарні дороги до
наших пунктів пропуску. Громадяни без
очікування комфортно перетинатимуть
державний кордон і отримуватимуть
насолоду від подорожей. Наші європейські колеги одноголосно стверджують, що
робота інспекторів пунктів пропуску як,
наприклад, «Бориспіль» та «Жуляни» значно ефективніша, ніж у країнах ЄС. Якщо
раніше наші зарубіжні колеги приїжджали
до нас подивитися, як ми виконуємо свої
зобов’язання та домовленості, то сьогодні
вони їдуть до нас за досвідом. Оскільки
такої кількості реалізації інформацій за
базами даних Інтерполу немає в жодній
іншій країні. Я пишаюся тим, що ми відповідально поставилися до роботи в рамках запровадження безвізового режиму і
не зупиняємося на досягнутому. Адже ще
рано спочивати на лаврах. Ми чудово усвідомлюємо: якщо зробити перепочинок,
зупинитися на досягнутому, то потім буде
дуже важко наздогнати згаяний час.

Тетяна ГАЙДА,
Олег БОЙКО
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ОЗДОРОВЛЕННЯ

Що посієш – те й пожнеш

Як розвивається система відомчих санаторних закладів
Завдяки цілющим властивостям
мінеральних вод тут можна буде оздоровитися тим, хто має захворювання
шкіри та опорно-рухового апарату,
зменшити наслідки опікової хвороби,
захворювань серцево-судинної, нервової та сечостатевої систем.
Персонал санаторію «Прикордонник-Немирів» докладає максимум
зусиль, щоб відповідно до графіка та
завдань керівництва відомства виконати всі підготовчі роботи та відновити
колишню славу найстаршого курорту
України у новій якості.

З ПОЧАТКОМ КАЛЕНДАРНОГО
ЛІТА ТЕМА ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА
ПРОДУКТИВНОГО ПРОВЕДЕННЯ
ВІДПУСТКИ СТАЄ НАЙБІЛЬШ
ОБГОВОРЮВАНОЮ У БУДЬ-ЯКІЙ
РОДИНІ. АКТУАЛЬНА ВОНА І ДЛЯ
СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ,
АДЖЕ КОЖЕН ПРИКОРДОННИК
ПРАГНЕ ПІД ЧАС ВІДПУСТКИ
ПРИДІЛИТИ МАКСИМАЛЬНУ
УВАГУ БЛИЗЬКИМ, ЧОГО НЕ
МОЖЕ ЗРОБИТИ, ВРАХОВУЮЧИ
СПЕЦИФІКУ ПРОФЕСІЇ, ПІД ЧАС
ПЕРЕБУВАННЯ НА СЛУЖБІ.

Д

ля прикордонного відомства організація ефективного відпочинку персоналу –
постійно в зоні уваги. На сьогодні центральним медичним закладом
санаторного типу залишається одеська
«Аркадія». Водночас зовсім недавно
у сферу управління прикордонного
відомства були передані оздоровчі
медичні заклади, розташовані у Немирові та Моршині.
Редакція газети звернулася до керівників відомчих санаторіїв з проханням прокоментувати, як підготувалися
заклади до цьогорічного сезону. А для
новостворених санаторіїв, звичайно,
на першому місці тема повноцінного
відновлення роботи на новій, так би
мовити, прикордонній основі.
Начальник клінічного санаторію «Аркадія», полковник медичної
служби Олена ФУТРУК:
– На початку розмови хочу сказати,
що з початку літа наш санаторій переходить у режим, коли тривалість оздоровлення для наших відвідувачів складатиме 12 днів. Зберігається правило, за
яким левова частина гостей «Аркадії» –
наш персонал. А зовсім невеличка – реалізується нашим партнерам з інших служб.
Загалом протягом 2017 року «Аркадію»
відвідало майже чотири тисячі осіб.
Якщо взяти пікові навантаження, які
щорічно тривають з травня по вересень,
то за цей період ми прийняли понад
1400 відпочиваючих пільгових категорій. Це 459 військовослужбовців та 377
членів їхніх сімей, 284 ветерани військової служби та військові пенсіонери,
113 державних службовців та працівників нашого відомства.
Необхідно сказати і про зміни в організації лікування. Так, з минулого року на
повну потужність запрацювало фізіотерапевтичне відділення, повністю оснащено кабінет активної та пасивної механотерапії, почав функціонувати новий
фізіотерапевтичний кабінет. Відкрився
капітально відремонтований пляж, який
порадує відпочивальників комфортом
та додатковими можливостями для укріплення здоров’я на березі моря. Працює
відділення грязеводолікування.

Наприкінці 2017-го почав роботу
профілакторій льотного складу. Він
невеличкий, але повністю відповідає
потребам відомства.
У нещодавно створеному реабілітаційному відділенні передбачена і вже
укомплектована посада штатного психіатра. Хочу зазначити, що реабілітаційні заходи, пов’язані із психологічним
станом наших військовослужбовців
після повернення з передової та адаптації до мирного життя, вельми актуальні.
Тому ми запросили і отримали згоду
на співпрацю з доцентом Костянтином
Валерійовичем Бітенським.
Якщо продовжувати тему реабілітації наших військових, які повернулися із зони бойових дій, то зазначу,
що у нашому санаторії вже три роки діє
опрацьований з Українським науководослідним інститутом медичної реабілітації та курортології МОЗ пілотний
проект щодо реабілітації учасників
бойових дій.
Які наші плани? Звичайно, розширювати кількість ліжко-місць та
збільшувати спектр послуг, що надаватимемо пацієнтам. Читачам хочу нагадати, що наш лікувальний заклад розпочав свою діяльність 1946 року в якості
солдатського будинку відпочинку на 26
ліжко-місць. А сьогодні ми плануємо до
наявних 210 місць додати ще 140 шляхом будівництва нового лікувального
корпусу. Його проект вже включено у
титульний список новобудов. І сьогодні
ми працюємо над розробкою та затвердженням проектно-кошторисної документації.
Крім того, керівництво відомства
повністю підтримало нашу ініціативу
щодо створення на території санаторію
басейну. Це наша перспектива. Однак
вже сьогодні, враховуючи побажання
відпочивальників, на осінній, зимовий та весняний періоди «Аркадія»
укладає угоди з керівництвом басейну
«Динамо». При формуванні груп, возитимемо охочих санаторним транспортом оздоровитися у цей басейн.
Користуючись нагодою, хочу звернутися до наших прикордонників, ветеранів, пенсіонерів та службовців відомства. Одним словом до тих, хто приїж-

джає до нас оздоровитися та відпочити.
Закликаю вас переглянути бачення
щодо обов’язкового відпочинку суто в
літній період. Наші можливості влітку
дещо обмежені щодо беззаперечного
забезпечення всіх бажаючих відпочити
в «Аркадії» саме в цей період. Ми маємо
на сьогодні лише 210 ліжко-місць. Так,
коли сім’я військового, включаючи
дітей, прагне оздоровити у канікули
малюків на морі, отримати сонячні
ванни на пляжі, побути разом під час
щорічної відпустки – це одне. Водночас є досить теплі кліматичні періоди
весною або восени. А якщо ви ставите
за мету серйозно поправити здоров’я
на нашій медичній базі, будемо раді
бачити бажаючих і взимку, коли термін
лікування – 21 день. Саме в осінньозимовий та весняний періоди наші
лікарі готові приділити пацієнтам
додаткову увагу. Зараз у санаторії працює 18 лікарів та 35 медичних сестер,
які у більшості мають вищу медичну
кваліфікацію. Тож чекаємо бажаючих
оздоровитися у перлині південного
регіону – одеській «Аркадії» у будь-яку
пору року!
Начальник санаторію «Прикордонник-Немирів» полковник Богдан
СКИБА:
– Державна прикордонна служба
отримала у сферу управління один з
найстарших курортів України, перша
згадка про який датована ще 1814
роком.
На сьогодні на території та у корпусах лікувальної установи тривають
ремонтно-відновлювальні
роботи,
спрямовані на відбудову оздоровчої
інфраструктури та повноцінний старт
всього лікувально-санаторного комплексу.
Прикордонний санаторій розрахований на 200 ліжко-місць. На моє
переконання, заклад дасть змогу значно
посилити систему медичного забезпечення відомства, розширить можливості санаторно-курортного лікування,
поліпшить умови реабілітації та відновлення здоров’я для учасників бойових
дій, прикордонників, членів їхніх сімей
та ветеранів.

Начальник санаторію «МоршинПрикордонник» полковник Валерій
МОШОРА.
– Рік тому Кабінет Міністрів України видав розпорядження відповідно
до якого нежитлові будівлі санаторного
корпусу в місті Моршин були передані
до сфери управління Адміністрації
Державної прикордонної служби. За
цей час проведена величезна організаційна, юридична, правова робота для
підтвердження всіх майнових прав на
будівлі та земельну ділянку колишнього санаторію матері та дитини (саме
така була остання назва цього закладу).
Тобто закладається основа того, на чому
будуватиметься повноцінна та законна
робота нового санаторного закладу. Це
довготривалий, подекуди бюрократичний, але вкрай необхідний практичний
процес.
Крім майнових питань, керівництво
новоствореного санаторію опікується
медико-технічним завданням щодо
розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі санаторію, питаннями оновлення системи
теплового постачання, місця та порядку
будівництва нової газової котельні. На
порядку денному гостро стоїть проблема відновлення електропостачання
після отримання технічних умов. До
кінця місяця, відповідно до графіка,
повинен бути сформований заявочний титульний список щодо потреби
грошових коштів на вищезазначені
потреби, а також будівництва боксів для
техніки, контрольно-пропускного та
контрольно-технічного пунктів.
Вже сьогодні ми думаємо про день
завтрашній: до управління кадрового
менеджменту Адміністрації подано
пропозиції
щодо
організаційноштатних змін у підрозділах санаторію,
а саме: медичного персоналу, особового
складу відділень, відділу матеріальнотехнічного забезпечення тощо. Прагнемо, щоб у прикордонному санаторії
працювали виключно фахівці вищої
кваліфікації.
Впевнений, що наша копітка та
послідовна робота матиме позитивні
плоди у найближчій перспективі. Містечко Моршин стане потужною лікувальною базою для прикордонників,
їхніх родин, ветеранів і службовців. 
Записав Андрій КУЧЕРОВ
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ТЕХНОЛОГІЇ
ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА
СЛУЖБА УКРАЇНИ РОЗПОЧАЛА
ВИГОТОВЛЯТИ МІСЦЯ
ТРИВАЛОГО НЕСЕННЯ СЛУЖБИ
ДЛЯ ВАРТОВИХ РУБЕЖУ НА БАЗІ
МАШИН ГАЗ-66 ТА ЗІЛ-131.

З

метою ущільнення охорони
державного кордону, на виконання рішення Голови Держприкордонслужби відділом
технічного забезпечення Окремої
комендатури охорони та забезпечення
ДПСУ створено мобільні місця тривалого несення служби прикордонними
нарядами. Перші два зразки обладнані
з мінімальною затратою коштів на
наявній техніці відомства типу ГАЗ-66
і ЗІЛ-131.
Мобільні місця дають можливість прикордонному наряду у складі
двох-п’яти осіб нести службу на віддалених ділянках кордону. Відповідна
матеріально-технічна база забезпечує
соціально-побутові норми, необхідні
прикордоннику під час виконання
службових обов’язків.

Пости на колесах
– Альтернативні «пости» прийдуть
на заміну звичайним солдатським
наметам. Вони обладнані автономним
електроживленням, засобами зв’язку,
системою обігріву. Ліжка для відпочинку, необхідні меблі та засоби для
швидкого і зручного приготування або
розігріву їжі створюють комфортні
умови несення служби, – зазначив на
зборах із профільними заступниками
начальників регіональних управлінь
заступник директора департаменту –
начальник управління озброєння
та техніки генерал-майор Сергій
Букоємський.
Також він представив присутнім
вимоги єдиного технічного рішення,
яке буде реалізовано та впроваджено
в органи охорони кордону відповідно
до завдань, визначених керівництвом
Служби. 40 одиниць техніки – загальна
кількість необхідних мобільних місць.
Сьогодні протиправна діяльність
змінює свої напрямки. Своєрідні

«пости на колесах» дозволяють прикордонному наряду перебазуватися
з метою виконання оперативнослужбових завдань, з мінімаль-

ними затратами часу та ресурсів
відомства.

Владислав ДУБЕНКОВ

ДЕНЬ ЧАСТИНИ

Харківській ескадрильї – 25!
ЛІТОПИС ХАРКІВСЬКОЇ ОКРЕМОЇ
АВІАЦІЙНОЇ ЕСКАДРИЛЬЇ БЕРЕ
СВІЙ ПОЧАТОК ДАЛЕКОГО 1993
РОКУ. ТОДІ ВІСІМ ВЕРТОЛЬОТІВ
МІ-8 ХАРКІВСЬКИХ АВІАТОРІВ
РОЗПОЧАЛИ ПАТРУЛЮВАННЯ
ПІВНІЧНО-СХІДНИХ КОРДОНІВ
ДЕРЖАВИ – ВІД МОНІТОРИНГУ
УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ
ДО ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВИЯВЛЕННЯ
МІСЦЬ НЕЗАКОННОГО
ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ НА
ПІВНОЧІ Й ЗАХОДІ УКРАЇНИ.

Н

езабаром екіпажам авіаційної ескадрильї довелося брати
участь у ліквідації наслідків
аварії, яка виникла 29 червня
1995 року на Диканівських очисних спорудах у Харкові. Того дня на місто обрушилася страшна злива. Вода хлинула
в шахти очисних споруд і машинний
зал та вивела з ладу головну насосну
станцію каналізаційної мережі містамільйонника. Поряд із будівельниками,
транспортниками, науковими працівниками та представниками НАТО персонал ескадрильї долучився до ліквідації аварії, забезпечивши чистою водою
населення постраждалих районів міста.
За зразкове виконання завдань з
ліквідації надзвичайного лиха авіаційна ескадрилья отримала подяку від
Харківської обласної державної адміністрації. Заступнику командира ескадрильї з інженерно-авіаційної служби

майору Дмитру Загоруйку очільник
прикордонного відомства присвоїв військове звання підполковник – на ступінь вище займаної посади.
Пам’ятною у біографії ескадрильї
виявилася і осінь 1998 року, коли вони
долучилися до ліквідації наслідків
повені в Закарпатській області. Внаслідок дощів з берегів вийшли річки Тиса,
Тересва, Боржава. В зоні стихійного
лиха опинилося більше ста населених
пунктів та близько 350 тисяч людей. З
перших же годин до боротьби зі стихією
були залучені харківські авіатори – для
нарощування дамб річок вони гелікоптерами доставляли мішки з піском.
Тривожної осені 2003 року екіпажі
ескадрильї брали участь у проведенні
спеціальної операції на острові Тузла.
Протягом місяця вони виконували
спецзавдання з охорони виключної
економічної (морської) зони, достав-

ляли пасажирів та вантажі на Тузлу,
здійснювали повітряну розвідку морської ділянки. За сумлінне виконання
завдань Указом Президента України
командир ІІ вертолітної ланки майор
Олександр Сізон нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
У березні 2011 року на озброєння
Харківської авіаційної ескадрильї
надійшли літаки австрійського виробництва Diamond, обладнані сучасними
засобами фото- та відеофіксації. Саме
на них 2014 року екіпажі здійснювали
повітряну розвідку на території Донецької та Луганської областей, виявляючи місця можливого розміщення
бандформувань та пересування військової техніки з території Російської
Федерації в Україну. Вартові повітряного простору надавали надзвичайно
важливу інформацію про розташування
та переміщення російських військ і

незаконних збройних формувань, що
допомагало нашому командуванню
якісно оцінювати обстановку в районі
проведення антитерористичної операції.
З початком бойових дій на сході країни, незамінна для розвідки і спостереження в мирний час, прикордонна авіація відіграла особливу роль в евакуації із
зони АТО поранених як найбільш швидкий і мобільний вид транспорту. Лише
за 2014-й рік екіпажі вертольоту Мі-8
перевезли 134 поранених осіб та 163
пасажирів, які були членами мобільних
груп, а також медичних працівників.
Крім того, вертольоти використовували
для перевезення зброї, боєприпасів та
продовольства – загалом близько семи
тонн вантажу до найнебезпечніших
місць бойового протистояння з «русским миром».
…31 травня Харківській Окремій
авіаційній ескадрильї виповнилося 25
років. У день її створення вважалося,
що прикордонні авіатори виконуватимуть лише мирні завдання з охорони
державних рубежів. Утім, з початком
бойових дій на сході нашої країни вони
не покинули небо – у кожен рейс пілоти
вилітали як в останній. Розуміючи, що і
великогабаритний вертоліт, і Diamond,
виготовлений з вуглецевого композитного матеріалу, є легкими мішенями
для сучасних засобів ураження, що є на
озброєнні російських військ.
Як мовиться, хай Бог боронить наших
героїв-авіаторів! Тож із нагоди свята харківських авіаторів вітали із 25-ю річницею їхні побратими та мешканці міста,
бажаючи іменинникам мирного неба,
легких злетів і приземлень та успішного
виконання завдань!

Оксана ІВАНЕЦЬ
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Украiни
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

№ 22, 15 червня 2018 року

ПОГОНИ
Чоловік Андрій та синочок
Андрійко вітають із 35-річчям
кохану дружину та найкращу
матусю Герасимків Наталію Іванівну! Спасибі за те, що ти у нас є,
за твоє душевне тепло, доброту і
нескінченну турботу про сімейне
вогнище. У цей день хочеться
побажати, щоб ти залишалася
такою ж красивою, розумною
і життєрадісною! Нехай збуваються усі твої мрії і бажання!

З Днем народження, кохана!
З Днем народження, єдина!
Серцю мила і жадана,
Краща від усіх дружина!
Будь, мов квітонька, яскрава!
Сяй, як зіронька ясна!
Хай в очах горять заграви,
А в душі буде весна!

від 08 червня 2018 року № 512- ОС
підполковник
по Управлінню внутрішньої та власної безпеки «Південь» ДПСУ
майору ТКАЧЕНКУ Артему Олександровичу
від 08 червня 2018 року № 515 - ОС
майор
по Головному центру оперативно-технічних заходів ДПСУ
капітану БУДЗ Світлані Іванівні
Управління кадрового менеджменту АДПСУ

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ

ПОВЕРНЕННЯ З НЕБУТТЯ
УКРАЇНСЬКІ ПРИКОРДОННИКИ ПЕРЕДАЛИ СВОЇМ БІЛОРУСЬКИМ КОЛЕГАМ ПРАХ УРОДЖЕНЦЯ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
МОЛОДШОГО СЕРЖАНТА ТИМОФІЯ МОРОЗОВА, ЯКИЙ ЗАГИНУВ 1941 РОКУ ПОБЛИЗУ ЛІСОВОГО УРОЧИЩА ЗЕЛЕНА БРАМА,
ЩО НА КІРОВОГРАДЩИНІ.

З

ахід відбувся на початку
червня поблизу лісового
урочища Полковниче на
Прикордонному
меморіалі, що за декілька кілометрів від
смт Новоархангельськ Кіровоградської області. У присутності керівництва області, району, першого секретаря Посольства Республіки Білорусь
Андрія Губкіна, а також представників товариства Червоного Хреста

Підхоплені спекотливим червневим повітрям линуть над щедрими
нивами Новоархангельщини мелодії
державних гімнів України та Республіки Білорусь. Тріпочуть на вітрі обабіч обеліска синьо-жовте та червонозелене знамена країн-сусідів. Такими
ж прапорами покрита і невелика
домовина, де покоїться прах молодшого сержанта 21-го кавалерійського
полку Західного прикордонного округу

України, духовенства, громадських
організацій, пошуковців, ветеранів
АТО, місцевих мешканців прикордонники Головного центру підготовки особового складу Державної
прикордонної служби України імені
генерал-майора Ігоря Момота провели в останню путь воїна Другої
світової війни, уродженця Білорусії
молодшого сержанта Тимофія Андрійовича Морозова.

Тимофія Морозова, який загинув, захищаючи від ворога ці благодатні поля.
Серед тих, хто 77 років тому залишився лежати на полі бою, були і командири, і бійці. Намагаючись вирватись
із ворожого оточення, кавалеристиприкордонники потрапили під нищівний вогонь німецького кулемета
поблизу села Копенкувате. У тому бою
загинули сорок прикордонників, серед
них був і уродженець білоруського села

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
Украiни
..

Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:

61023

Судиловичі Дубровенського району
Вітебщини молодший сержант Тимофій Морозов. Прикордонний меморіал,
що поблизу лісового урочища Полковниче, створений в липні – серпні 2006
року, став місцем ушанування пам’яті
полеглих під час Другої світової війни.
Тож традиційно тут відбуваються церемонії перепоховання останків воїнів,
які героїчно загинули під час запеклих
боїв в урочищі Зелена брама.
16 вересня 2016 року поблизу
села Копенкувате під час проведення
пошукових робіт, у полі, в санітарному похованні на глибині 130 – 140 см
було виявлено останки 12 бійців. Серед
них, як з’ясувалося після детального
дослідження медальйона, останки
молодшого сержанта Тимофія Андрійовича Морозова. Згодом були підготовлені
відповідні листи до керівництва Державного прикордонного Комітету Республіки Білорусь про можливість передачі
останків для подальшого перепоховання
на білоруській землі. Голова Державного
прикордонного комітету Республіки
Білорусь генерал-майор Анатолій Лаппо
висловив бажання прийняти останки
загиблого прикордонника і згодом були
напрацьовані відповідні механізми їх
повернення на батьківщину воїна.
6 червня 2018 року уже на українськобілоруському кордоні між пунктами
пропуску «Нова Гута» і «Нові Яриловичі»
вишикувалися почесні варти Держприкордонслужби України та Державного
прикордонного Комітету Республіки
Білорусь.
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Чергова по номеру
З питань розміщення реклами звертатися у Головний центр
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стратегічних комунікацій ДПСУ за тел.: (044) 239-84-75

Після
відповідного
церемоніалу до слова запросили керівника
української прикордонної делегації,
директора Департаменту організації
повсякденної діяльності та соціальногуманітарного забезпечення ДПСУ
генерал-майора Сергія Сердюка. Він
наголосив, що під час Другої світової
війни саме прикордонники першими
зустріли ворога на рідній землі. Їхня
мужність і стійкість стали для майбутніх поколінь зразком вірності військовому обов’язку. Крім того, він зауважив,
що Державна прикордонна служба
України й надалі продовжує працювати над пошуком загиблих воїнів.
Заступник голови Держприкордонкомітету Білорусі генерал-майор
Володимир Моісеєнко висловив слова
щирої подяки Державній прикордонної службі України, волонтерам
пошукового загону «Зелена брама»
за пошук і передачу останків воїна
прикордонника Тимофія Морозова.
Наостанку заступник Голови Держприкордонкомітету Білорусі сказав:
– Попри те, що рідних і близьких
Тимофія Морозова знайти не вдалося,
сім’я у нього є: його родина – це всі ми.
Керівник білоруської прикордонної делегації повідомив, що останки
молодшого сержанта Тимофія Морозова перепоховають у Мінському
районі на території храму Різдва
Пресвятої Богородиці.
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