подвиг

знаменна дата

Фатальний червень сорок
першого

Перший крок
до незалежності

Минуло 76 років, а українці й досі з тривогою
згадують той зловісний світанок 22 червня 1941
року, коли з вранішнього неба замість променів
сонця на голови посипалася злива
бомб. То розпочала свій військовий
напад на СРСР нацистська
Німеччина з союзниками.

23 червня виповнюється 100 років
як Українська Центральна Рада прийняла свій
Перший універсал. «Однині самі
будемо творити наше життя» –
саме з такою відозвою українські
парламентарі звернулися до власного
народу
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Надійний заслін від агресора
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,667 ìëí îñ³á
òà 368 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 683 îñîáè,
çîêðåìà, 20 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 10 îäèíèöü çáðî¿,
71 áîºïðèïàñ,
òà 71,153 êã íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 48 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Гроші на
оборонний сектор
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України
законопроект «Про внесення змін
до державного бюджету на 2017
рік», згідно з яким пропонується
виділити додатково 2,66 мільярдів
гривень на фінансування оборони
і безпеки. Зокрема, 400 мільйонів
гривень заплановано виділити Адміністрації Держприкордонслужби
на грошове забезпечення з нарахуваннями виплат для учасників АТО
(100 мільйонів гривень), а також на
заходи з інженерно-технічного облаштування кордону (300 мільйонів
гривень).
Юрій ЗАНОЗ

Пункт пропуску
у Великій Паладі
Посол Угорщини в Україні
Ерно Кешкень анонсував відкриття
нового прикордонного пункту пропуску між Україною та Угорщиною
навесні 2018 року. «Сподіваємося,
що ми зможемо розвивати прикордонні пункти на кордоні з Україною
і відкрити незабаром кілька нових.
Ми сподіваємося, що пункт «Надьгодош – Велика Паладь» зафункціонує вже навесні наступного року»,
– повідомив дипломат. Посол також
наголосив на важливості розвитку прикордонної інфраструктури
в контексті отримання Україною
безвізового режиму з Європейським
союзом. «Туризм і подорожі між
нашими країнами набувають популярності, відповідно потік людей
збільшився, проте на кордоні, на
жаль, не зовсім хороші умови», –
додав Ерно Кешкень.
Олена ТАЩИЛІНА

Учасники війни:
Уряд уточнив перелік
документів
Кабінет Міністрів вніс зміни до
урядової постанови від 23 вересня
2015 року № 739 «Питання надання
статусу учасника війни деяким особам». Своїм рішенням Уряд уточнив перелік документів, необхідних
для встановлення статусу учасника
війни працівникам підприємств,
установ та організацій, які залучалися та брали участь у забезпеченні
проведення антитерористичної
операції, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення. Це,
зокрема, документи про безпосереднє залучення до виконання
завдань, а саме:
– витяги з наказів керівника
Антитерористичного центру при
Службі безпеки України або особи,
яка його заміщує, його заступників
про залучення до забезпечення проведення АТО;
– витяги з наказів керівника
оперативного штабу з управління
антитерористичною операцією, його
заступників або керівників секторів
(командирів оперативно-тактичних
угруповань) про підпорядкування
керівнику оперативного штабу з
управління АТО в районах її проведення;
– інші документи, видані
державними органами, підприємствами, установами, організаціями,
що містять відомості про безпосередню участь працівника в забезпеченні виконання завдань АТО в
районах її проведення.
Василь ДРОЗДОВ

Д Е Р Ж А В А
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заслужене

На передовій усі рівні
На виконання доручення
Президента України
Міністерство внутрішніх
справ спільно з Адміністрацією
Держприкордонслужби
провело роботу щодо
збільшення рівня грошового
забезпечення прикордонників,
які виконують завдання в
районі антитерористичної
операції. Таким чином,
ліквідовано диспропорцію
у виплаті коштів за
участь в АТО між
військовослужбовцями ЗС
України та оборонцями
державного рубежу, яка
існувала впродовж кількох
останніх місяців.

Сергій ПОЛІЩУК
Зокрема, для підвищення виплат Міністерство внутрішніх справ видало відповідний
наказ, яким внесено зміни до Інструкції про
порядок та розміри виплати винагороди військовослужбовцям Державної прикордонної
служби за безпосередню участь у воєнних конфліктах чи антитерористичній операції, інших
заходах в умовах особливого періоду. Також
даний документ передбачає збільшення діючих розмірів винагороди починаючи з 1 квітня
цього року.
Тепер «зелені кашкети», які перебувають
на лінії бойового зіткнення на глибину ротних
опорних пунктів першого ешелону, отримуватимуть до 7500 гривень винагороди, а в інших
місцях дислокації в межах визначеного району
воєнного конфлікту – до 3500 гривень.
Адміністрація
Держприкордонслужби
вчасно профінансувала органи охорони кор-

дону Східного регіонального управління для
здійснення доплати винагороди за квітень і травень 2017 року. Нині належні суми винагороди
військовослужбовцям вже виплачені.
n

Громадська рада

Справедливості ради
В Адміністрації
Держприкордонслужби
відбулося засідання
Громадської ради. На
порядок денний було винесено
актуальні питання,
які стосувалися різних
сфер роботи відомства.
Проте основна увага була
зосереджена на стані та
результатах реалізації в
Службі Закону України «Про
очищення влади» і проблемних
питаннях соціально-правової
реабілітації кадрових
прикордонників.
Аліна ДАНИЛЮК
Основна мета Закону «Про очищення
влади»– це недопущення до участі в управлінні державними справами осіб, які своїми
рішеннями, діями чи бездіяльністю здійснювали заходи, спрямовані на узурпацію влади
Віктром Януковичем, підрив національної
безпеки і оборони України або протиправне
порушення прав і свобод людини.
– Прикордонне відомство загалом виконало люстраційні заходи. Так, було розпочато
перевірку 30,6 тисяч посадових осіб, з них її
завершено стосовно понад 21 тисячі. Щодо 11
прикордонників надійшли негативні висно-

вки. Один військовослужбовець звільнений з
лав Держприкордонслужби, а десятьох внесено
в список та вони будуть звільнені після завершення особливого періоду – підкреслив на
засіданні Громадської ради директор Департаменту персоналу полковник Сергій Сердюк.
Проте під дію Закону безпідставно потрапляють тисячі прикордонників у запасі та відставці, які свого часу навчалися у вищих прикордонних училищах та вищих навчальних
закладах КДБ або проходили службу, переважно молодими офіцерами, в Прикордонних
військах КДБ СТСР, зокрема й ті, які свідомо
повернулися в Україну після здобуття нашою
державою незалежності.
– Сотні високваліфікованих фахівців з
колосальним досвідом змушені покинути
службу. Тисячі пенсіонерів найближчих десять
років не зможуть працевлаштуватися на дер-

жавну службу чи службу в органах місцевого
самоврядування. Це очевидна дискримінація
за ознакою освіти. Адже органи і війська КДБ
СРСР мали суттєво відмінну мету і завдання, а
прикордонники завжди служили народу, обороняючи кордон – наголосив перший заступник голови Громадської ради при Адміністрації Держприкордонслужби Ігор Глова.
Загалом під час засідання члени Громадської ради дійшли спільного знаменника стосовно того, що вони як патріоти, визнають
необхідність очищення влади, однак переконані, що виконання Закону «Про очищення
влади» повинно відповідати нормам Конституції та міжнародного права і бути справедливими, оскільки йдеться про долі тисячі людей.
Тому рада звернулася до народних депутатів з проханням підтримати запропоновані
відомством зміни у законодавстві стосовно
соціально-правової реабілітації кадрових прикордонників
Також Громадська рада обговорила
питання реалізації кадрової та гендерної
політики у відомстві, основні тенденції та
перспективи. Не оминули увагою й медичне
та курортне забезпечення, зосередившись на
проблемних питаннях, які стосуються передусім ветеранів-прикордонників, учасників
бойових дій та дітей військовослужбовців.
Крім того, на порядок денний було винесено питання про стан фінансування Держ
прикордонслужби та грошове забезпечення
персоналу у 2016-2017 роках. Основна увага
була приділена заходам з осучаснення (перерахунку) пенсій, у тому числі військовим
пенсіонерам.
n

№ 23, 23 червня 2017 року

П У Л Ь С

К О РД О Н У

Стиль роботи – дієвість

Контрабандна
логістика

В Одесі спільна міжвідомча
група у складі офіцерів оперативного підрозділу Південного
регіонального управління, співробітників Державної фіскальної
служби, відділу «К» Служби
безпеки та Управління захисту
економіки Нацполіції в Одеській
області виявила у двох складських приміщеннях сигарети
молдовського та білоруського
виробництва. Оперативно-слідчі
дії проводилися за адресами
однієї з логістичних компаній.
Загалом правоохоронці вилучили 90 ящиків з сигаретами на
суму майже мільйон гривень.
Андрій БІЛОБОРОДЧЕНКО

Саме ця теза рефреном
звучала під час обговорення
питань, що розглядалися на
розширеному засіданні Комітету
Всеукраїнської організації
ветеранів-прикордонників, яке
днями проходило у форматі
відеоконференції.
Василь КЛИМЕНКО

важив виступаючий. Тож на часі перед ними
стоять питання не тільки всебічного ознайомлення з цим програмним документом,
а й позитивні зміни стилю своєї діяльності
та чіткого контролю за виконанням прийнятих рішень. І тут головною оцінкою має
стати їхня дієвість та своєчасна звітність. Тож
Комітет Всеукраїнської організації ветеранівприкордонників (ВОВП) запропонував не
рідше ніж двічі на рік проводити збори членів первинних організацій, а регіональним на
зібраннях у кінці кожного року звітувати про
свою роботу. Члени Комітету ВОВП на свої
засідання повинні збиратися не менше ніж
чотири рази на рік.
У своїх виступах учасники засідання наголошували, що ветеранські організації не
повинні працювати за шаблоном. Виклики
непростого часу вимагають від них пошуку
нових форм, активної участі їх членів в утвердженні кращих традицій «зелених кашкетів»:
патріотизму, вірності військовому обов’язку,
уваги до кожного, хто потребує допомоги.
Важливу роль тут може відіграти інформованість про службові будні відомства, а
також обмін досвідом з тими громадськими
об’єднаннями, котрі у своїй діяльності опираються на місцеву владу та волонтерів. На засіданні комітету було висловлено багато добрих
слів, зокрема, на адресу столичної Деснянської
районної ветеранської організації, очолюваної
полковником у відставці Миколою Морозовим. Завдяки цілеспрямованості останнього та
його помічників, у багатьох школах житлового
масиву Троєщина колишні охоронці кордону
стали бажаними гостями. Про їхніх побратимів, що служать на кордоні, у навчальних
закладах розповідають створені разом з учнями
у «куточках прикордонників» фотостенди та

прикордонна атрибутика. А недавній останній
дзвоник в одній із шкіл, де виступали кінологи
зі своїми чотирилапими помічниками, зібрав
більше тисячі учнів та місцевих жителів. «Ми
на вас чекаємо, завжди раді бачити» – запрошували юні кияни-троєщинці.
Із 136 ветеранів-прикордонників, які проживають у цьому районі, на обліку Деснянської організації 75 осіб. Є тут і вдови – їх 16.
Останніми на громадських засадах опікується
активістка Валентина Гудіна. Жінки разом відзначають урочисті події та дні народження. Від
імені ветеранської організації іменинницям
вручають подарунки. Добре інформовані троєщинські ветерани і про діяльність персоналу
відомства: 44 із них є передплатниками газети
«Прикордонник України».
Ця громадська організація, – сказав у своєму виступі Голова Всеукраїнської організації
ветеранів-прикордонників генерал-лейтенант
у відставці Анатолій Макаров, – заслуговує на
повагу місцевого населення. Всупереч безпідставним негативним відгукам з боку деяких
ветеранів про службу «зелених кашкетів»,
троєщинці своєю діяльністю роблять великий
внесок в утвердження високого іміджу професії прикордонника серед місцевого населення,
особливо молоді.
В обговоренні питань, порушених на черговому засіданні Комітету ВОВП, також активну
участь взяли генерал-майор у відставці Сергій
Савін, полковники у відставці Володимир Козловський, Василь Гаркуша, Микола Морозов,
очільники регіональних ветеранських організацій та інші.
Проект рішення Президії, спрямованого
на подальше покращення дієвості у роботі громадських об’єднань патріотів-прикордонників,
було прийнято одноголосно.
n

пам’ять

Шана загиблим, нагадування живим
Під час урочистостей з нагоди
річниці визволення Маріуполя від
проросійських бойовиків неподалік
заводу «Азовсталь» відкрито
меморіальний пам’ятник з іменами
п’яти прикордонників, які загинули від
рук терористів 14 червня 2014 року.
Оксана ІВАНЕЦЬ
Вшанувати загиблих воїнів прибули
заступник міністра внутрішніх справ Вадим
Троян, перший заступник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майор Олександр Луцький, керівництво Маріуполя та штабу АТО,
волонтери та гості міста.
Нагадаємо, що 14 червня 2014 року в
районі заводу «Азовсталь» в Маріуполі була
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гарячі будні

зв’язок поколінь

Участь у її роботі взяли як очільники регіональних ветеранських об’єднань Держприкордонслужби, так і представники первинних
організацій, котрі згідно з новою редакцією
Статуту отримали назву окремих підрозділів.
Увагу присутніх на результативність їхньої
роботи відразу зосередив у своєму виступі
директор Департаменту по роботі з персоналом Адміністрації Держприкордонслужби
полковник Сергій Сердюк. Коротко розповівши про те, як у сучасних умовах реформується відомство та про завдання, що стоять
нині перед ним, він, наголосив: від діяльності
ветеранських організацій багато в чому залежить сприйняття громадськістю професії вартових рубежу. Тож нинішні безпекові виклики
вимагають тісної взаємодії старшого і молодого поколінь «зелених кашкетів». Особливо
на ниві патріотичного виховання молоді. Час
вимагає нових підходів до розуміння того,
якими хоче бачити нас, прикордонників,
українське суспільство. У цій роботі, зауважив
очільник Департаменту, є необмежене поле
діяльності.
На це звернув увагу присутніх у своїй
доповіді й перший заступник Голови ветеранського об’єднання прикордонників полковник
у відставці Олександр Арбеков. Як відомо, 22
лютого нинішнього року на черговому засіданні Комітету було розглянуто питання та
внесено пропозиції щодо запровадження нової
редакції Статуту ветеранської організації. Цей
документ мав би відповідати сучасним вимогам колишніх охоронців державного рубежу та
враховувати реалії сьогодення. Нова редакція
має стати дороговказом для більше 12 тисяч
ветеранів, які кращі роки свого життя віддали
службі на кордоні.
На жаль, незважаючи на значний обсяг
роботи, проведеної останнім часом членами
Комітету та громадськими активістами на
місцях, з новим Статутом ознайомилися ще
не всі первинні ветеранські організації, зау-

Прикордонник
України

розстріляна колона автомобілів Державної
прикордонної служби. Бойовики напали підступно – із засідки. Колона направлялася з
вантажем провізії та речового майна до підрозділів державного кордону. Спершу трьома
пострілами з гранатомета терористи зупинили
транспорт. Далі обстріл вівся зі стрілецької
зброї та гранатометів. Прикордонники прийняли бій. Невдовзі на допомогу побратимам
надійшла група з Донецького прикордонного
загону, а за кілька хвилин і бійці Нацгвардії.
У ході протистояння з бойовиками загинули
майори Микола Зайцев та Віталій Вінніченко,
прапорщик Володимир Гречаний, старшина
Сергій Єпіфанов і працівник Олександр Островський. Ще сім наших воїнів у тому бою
отримали поранення.
Пам’ятник встановлено на пост-мосту,
місці, де загинули вартові рубежу. Поряд з
меморіалом установлений прикордонний
стовп – символ української землі, за яку вони
віддали життя.
n

Нюх
на зловмисників

У пункті пропуску «Нові
Яриловичі», що на кордоні з
Білоруссю, прикордонники Чернігівського загону спільно з працівниками митниці виявили 60
набоїв калібру 7,62 мм. В Україну
їх намагався завезти громадянин сусідньої Білорусі на своєму
автомобілі Land Rover. Виявити
боєприпаси допоміг натренований на пошук зброї прикордонний службовий собака. Пес
відразу зреагував на схованку
щойно долучився до перевірки.
Щодо даного факту надіслано
повідомлення за ознаками злочину, передбаченого статтею 201
Кримінального Кодексу України
«Контрабанда». Чоловіка передано співробітникам СБУ для
проведення подальших перевірочних заходів.
Олександр ДУДКО

Барабуля з
присмаком
криміналу

На узбережжі Чорного моря,
в районі курорту «Катранка»,
що в Татарбунарському районі
Одещини прикордонники відділу «Приморське» спільно з
представниками рибоохорони
виявили двох браконьєрів, які
здійснювали незаконний вилов
водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову.
Всього у порушників виявлено
більше 250 крабів, які занесені
до Червоної книги України,
понад 730 рибин камбали, барабулі та близько тисячі бичків
й креветок. На затриманих
представники Держприкордонслужби та Держрибоохорони
склали протоколи за порушення
прикордонного режиму та
правил використання об’єктів
тваринного світу з подальшим
вилученням знарядь лову та
водних живих біоресурсів.
Про виявлення ознак злочину,
передбаченого статтею 249 ККУ
«Незаконне зайняття рибним,
звіриним або іншим водним
добувним промислом» повідомлено представників поліції.
Попередня сума збитку, нанесеного державі браконьєрами,
становить понад 13,8 мільйона
гривень.
Олександр ЯКОВЕНКО
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подвиг
Микола КАБАЧИНСЬКИЙ,
доктор історичних наук
професор

Минуло 76 років, а українці й досі з тривогою згадують той
зловісний світанок 22 червня 1941 року, коли з вранішнього
неба замість променів сонця на голови мирних людей
посипалася злива бомб. То розпочала свій військовий напад на
СРСР нацистська Німеччина з союзниками.
У зоні наступу ворожих військ групи армій «Південь»
державний кордон охоpонявся вiйськами Укpаїнського
прикордонного окpугу, котрими командував генерал-майор
В. Хоменко. До складу округу входили 98-й Любомльський,
90-й Володимиp-Волинський, 91-й Рава-Руський, 92-й
Перемишльський, 93-й Ліськовський, 94-й Сколенський, 95-й
Надвірненський, 97-й Чернівецький прикордонні загони і
Коломийська окрема прикордонна комендатура. На старому
кордоні стояли 20-й і 22-й прикордонні загони і кілька окремих
комендатур.

Командування загарбників планувало
знищити прикордонні застави протягом
перших тридцяти хвилин бою, але захисники рубежу виявили небачений героїзм.
«Як леви, боролися прикордонники, котрі
прийняли на себе перший удар підлого
ворога. Безсмертною славою вкрили себе
бійці-прикордонники», – писала газета
«Правда» 24 червня 1941 року.
Серед військових об’єктів військ прикриття, на які нападники вже о 3.30 направили шквал вогню своєї артилерії та авіації, були прикордонні застави, управління
прикордонних комендатур і загонів, вузли
зв’язку. Особливо сильний вогонь ворог вів
по прикордонних заставах. Це призвело до
того, що прикордонники зазнали значних
втрат. Ускладнило оборону й те, що завчасно
не було віддано наказу про зайняття захисних споруд. Та незважаючи на конкретні
дані про можливість агресії, майже ніхто з
командування не взяв на себе відповідальності віддати такий наказ.
І, мабуть, у ситуації, що склалась у той
час, звинувачувати когось, крім вищого
керівництва держави, немає сенсу. Її красномовно характеризує текст доповідної
записки Л. Берії Й. Сталіну від 21 червня
1941 р.: «…Я знову наполягаю на відзиві
та покаранні нашого посла в Берліні Деканозова, котрий постійно бомбардує мене
«дезою» про нібито підготовку Гітлером
нападу на СРСР. Він повідомив, що цей
«напад» розпочнеться завтра... Те ж радирував і генерал-майор В. Тупиков, військовий аташе в Берліні. Цей тупий генерал
стверджує, що три групи армій вермахту
будуть наступати на Москву, Ленінград і
Київ.
Начальник розвідуправління генераллейтенант Ф. Голіков скаржиться і на свого
підполковника Новобранця, котрий теж
бреше, нібито Гітлер зосередив 170 дивізій
на нашому західному кордоні...
Але я і мої люди, Йосипе Віссаріоновичу, твердо пам’ятаємо Ваше мудре передбачення: у 1941 р. Гітлер на нас не нападе!..».
Лише о 2 годині 30 хвилин 22 червня
у штаб Київського особливого військового
округу надійшов Наказ народного комісара
оборони СРСР. Хоча і дуже нерішуче, але
у ньому все ж передбачалося проведення
заходів із підготовки до відбиття можливої
агресії.
Як свідчить запис розмови по прямому проводу начальника штабу ПВ Українського округу з оперативним черговим
Головного Управління ПВ СРСР, «О 4
годині 50 хвилин 22 червня особовий склад
Володимир-Волинського, Любомльського,
Рава-Руського, Перемишльського, Чернівецького загонів і оперполків був уже піднятий по тривозі, прийняв оборону, зв’язався
із частинами Червоної Армії і виконує наказ
заступника наркома: «Прикордонникам
відбивати напад всіма наявними засобами.
Діяти разом із частинами Червоної Армії».
Проте цих заходів було вжито вже
запізно.
Про те, що завчасна підготовка дала б
зовсім інші, позитивні результати, свідчить
факт оборонних дій 91-го прикордонного
загону, підрозділи якого одними з перших
вступили у бій. Адже, як свідчать документи:
«На 6.00 22 червня 1941 р. по ділянці РаваРуського прикордонного загону 1, 3, 4-та
застави знаходяться на місці, ведуть бій,
2-га застава відійшла до штабу комендатури
Пархач, веде бій. 5, 6, 7-ма застави в окопах,
бою не ведуть. 9-та і 10-та застави – в оточенні, ведуть бій. 14-та застава в оточенні,
веде бій. 16-та застава разом зі штабом 4-ої
комендатури – в оточенні, ведуть бій. Німці

зайняли конюшню, частину приміщень
застави й комендатури, але контратакою
були відбиті. Бій продовжується...».
Ще 20 червня начальник загону майор
Я. Малий, проаналізувавши обстановку,
що склалася на кордоні, дав наказ про підготовку застав до оборони, а деякі з них
були посилені стрілецькими підрозділами.
У результаті підготовлені та вмілі дії прикордонників стримали ворога, частини

Фатальн
41-ої стрілецької дивізії зайняли смугу оборони, і вони разом з уцілілими підрозділами
прикордонників та бійців Рава-Руського
укріпрайону протягом шести діб відбивали
натиск 24, 71, 262, 295 і 296-ої німецьких
піхотних дивізій 4-го армійського корпусу.
Через сорок років генерал-майор у відставці Я. Малий сказав: «Люди захищали
кордон до останнього подиху, а знаємо ми
про них, на жаль, мало, деколи – нічого.
Абсолютно невідомими залишилися, наприклад, подробиці загибелі трьох лінійних
застав – 9, 12, 18-ої, двох застав маневреної
групи – 5-ої і 7-ої. Знаємо тільки, що вони
вели вперті бої і жоден прикордонник там
живим не зостався. За місяць–півтора я підписав 560 повідомлень рідним про загиблих
і пропавших безвісти».
На ділянці 98-го загону (начальник підполковник Г. Сурженко) наступало до десяти
німецьких дивізій. Але тут на заставах були
попередньо побудовані блокгаузи, з’єднані
ходами сполучення, відриті глибокі окопи.
Попереду природна перепона – ріка Буг.
Це дозволило стримати перші спроби вторгнення, хоча застави й боролися в оточенні. І
в цих умовах воїни протрималися на кордоні
від дев’яти годин до двох діб. Так, майже
добу стримували атаки ворога 8-ма застава
під командуванням старшого лейтенанта П.
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Старовойтова і 9-та застава під командуванням старшого лейтенанта Ф. Гусєва.
Мужньо боролися з ворогом бійці 90-го,
Володимир-Волинського прикордонного загону
(начальник майор М. Бичковський), яким довелося мати справу з передовими частинами двох
ворожих корпусів. Особливо проявили себе прикордонники застав, під командуванням старших
лейтенантів А. Чумовицького, А. Неєзжалий та
лейтенантів Є. Уткіна й Ф. Кузьміна.
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лейтенанта Г. Паливоди та 99-ої стрілецької дивізії, що призвів до визволення міста.
П’ять діб продовжувалася героїчна оборона
міста, і лише на світанку 28 червня останні
прикордонники залишили його. Про цю,
хоч і незначну, та все ж перемогу, довідалася
вся країна і вона розцінювалась як символ
майбутніх успіхів.
Кровопролитні бої йшли на ділянці
97-го загону, котрим командував підпол-

вати річку, але й висаджували десанти на
румунській території. Перший із них зійшов
на острів Роздільний 23 червня. Сміливою
багнетною атакою прикордонники вибили
румунів із острова і довгий час утримували
його.
Наступного дня штурмовий загін, очолюваний лейтенантом Богатирьовим, розгромив ворога в селі Пардина і захопив
великі трофеї.
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Щербасі відірвало ногу. Проте штурвалу з
рук він не випустив, а висадив десант, вдалим маневром вийшов з-під обстрілу і довів
катер до свого берега. За кілька хвилин він
помер…».
Героїчно боролися наші співвітчизники
й на інших ділянках кордону, де палали вогнища війни.
Ворог мав значну перевагу, адже
ділянка кордону, котру охороняла прикордонна застава до початку війни, на новому
західному кордоні складала 6–8 кілометрів,
і таким же був фронт німецької дивізії, що
наступала на головному напрямку. Прикордонні застави зазнавали атак передових
загонів ворожих частин, а, наприклад, розвідувальні загони танкових дивізій кількісно переважали їх у живій силі в 6–20
разів, гвинтівками й автоматами – у 5–17
разів, ручними кулеметами – у 2–3 рази.
У нерівному бою прикордонники гинули
майже всі в районах дислокації своїх застав.
Танки вривалися в опорні пункти, вогнем
з гармат і гусеницями знищували вогневі
точки, бійців розстрілювали з кулеметів. Так
загинули в боях за мости через річку Західний
Буг 4, 6, 12 і 14-та прикордонні застави 90-го
Володимир-Волинського
прикордонного
загону, у районі мостів через річку Сан – 7 і
9-та застави 92-го Перемишльського загону.
Втрати були величезними, часто їх просто нікому було підраховувати – на деяких
заставах гинули всі захисники. Тому серед
безповоротних втрат прикордонних військ у
перших боях понад 90 відсотків складають
пропалі безвісти.
Не дивно, що ворог так активно діяв в
українському прикордонні у перші години
та доби війни, адже історики, воєначальники, воїни-фронтовики повсякчас відзначають значимість українського фактора в
роки німецько-радянського протистояння.
Доктор історичних наук, професор М.
Коваль дав йому таке визначення: «Саме
з Україною і навіть ширше – з усім південним напрямом як географічним її продовженням пов’язані вирішальні події на
всьому радянсько-німецькому фронті. На
українській і взагалі південній його ділянці

ний червень сорок першого
Шістнадцять годин відбивала атаки
двох піхотних батальйонів 3-тя застава
лейтенанта Максимова. Геройськи боровся
заступник політрука Василь Петров, котрий
отримав завдання не допустити переправу
ворога через Буг. Розрахунок його станкового кулемета зірвав декілька таких спроб.
А коли кулемет був розбитий, а сам Петров
важко поранений, він підірвав гранатою і
себе, і гітлерівців.
Одинадцять діб стримувала ворога 13-та
застава лейтенанта О. Лопатіна біля села
Скоморохи. Ні вогонь артилерії прямою
наводкою, ні численні атаки не могли зломити прикордонників. Тоді німецькі сапери
підірвали казарму. Лише троє із 60 захисників залишилися живими, але ворог теж
зазнав великих втрат.
Важкі випробування витримали прикордонники 14-ої застави та 4-ої прикордонної комендатури Перемишльського
прикордонного загону (начальник – підполковник Я. Таратутін), які розташовувалися у
Перемишлі. Близько десятої години ворог
не міг зламати опір прикордонників і ополченців міста. О 15-й годині 22 червня наші
війська залишили місто, але наступного
дня був контрнаступ, у якому взяли участь
бійці щойно сформованого батальйону прикордонників під командуванням старшого

ковник М. Криловський. Вранці 22 червня
прикордонники з частинами Червоної Армії
відбили перший наступ ворога, а потім на
більшості ділянок кордону вони стримували
противника до 2 липня.
Тринадцять діб боролися воїни 5-ої
застави молодшого лейтенанта К. Олексієва. В окремі дні застава відбивала по вісім–
дев’ять атак. 28 червня гітлерівцям вдалося
прорватися на її територію. Прикривати відхід залишилися кулеметники Микола Нікітін і Олексій Шередека. Вони вели вогонь
до останнього патрона, потім пустили в хід
гранати. Поранених їх схопили фашисти і
по-звірячому замучили. Ще п’ять діб мужньо трималася застава. Нерідко доходило
до рукопашного, в одному з яких і загинув
Олексієв.
Дванадцять діб стримували ворога бійці
Білокриницької застави під керівництвом
А. Жабровця. Дев’ять діб стійко боролася
15-та застава під командуванням лейтенанта
Лобова.
Кордон по Дунаю охороняв 79-й Ізмаїльський загін, який очолював начальник
підполковник І. Грачов. Він взаємодіяв із
кораблями 4-го Чорноморського загону
прикордонних суден капітан-лейтенанта І.
Кубишкіна. Тут прикордонники не тільки
успішно відбили всі спроби ворога форсу-

У третій операції разом із прикордонниками діяли підрозділи 23-го стрілецького
полку 51-ї дивізії. Перед світанком після
короткої артпідготовки чотири бронекатери під прикриттям моніторів «Ударний» і
«Мартинов » висадили десантників на мисі
Сатул-Ноу. Вони розгромили дві роти румунів і захопили в полон сімдесят людей. Услід
висадився стрілецький батальйон 287-го
полку, котрий у взаємодії з прикордонниками повністю очистив мис від супротивника.
Зрозумівши, що ворога теж можна
бити, прикордонники і частини 51-ої дивізії за сприяння моряків-прикордонників 26
червня атакували великим десантом місто
Кілія-Веке, де були зосереджені значні сили
противника. Після жорстокого бою десантники захопили плацдарм глибиною до
трьох і шириною до чотирьох кілометрів та
утримували його протягом двох діб.
Безприкладна
мужність
воїнівприкордонників вражає. «Поруч із нашим
«мисливцем», – згадував учасник десанту
Герой Радянського Союзу Г. Куроп’ятников,
– йшов бронекатер під номером «132». За
штурвалом стояв Щербаха, старшина 2-ої
статті. Метрів за триста від берега його катер
накрило снарядом. Загинуло кілька десантників, важко поранило командира, а самому

вирішувалася доля всієї війни». Адже «...у
1941–45 роках тут зосереджувалося від 56 до
76 відсотків загальної кількості дивізій вермахту, причому 607 із них було розгромлено
на цьому фронті, тоді як на інших зазнали
поразки 176 дивізій».
Мужність і стійкість прикордонників увіковічені в бойовому літописі прикордонних військ. Високо оцінені і їхні
подвиги. Указом Президії Верховної Ради
СРСР від 26 серпня 1941 року за зразкове
виконання бойових завдань командування
на фронті боротьби з німецьким фашизмом і виявлені при цьому відвагу і мужність
було присвоєно звання Героя Радянського
Союзу прикордонникам І. Бузицькову,
К. Вітчинкіну, І. Кайманову, А. Костянтинову, В. Михалькову й А. Рижикову. У той
же день Президія Верховної Ради СРСР
нагородила 737 воїнів кордону орденами
і медалями. Пізніше за видатні подвиги,
здійснені влітку 1941 року, звання Героя
Радянського Союзу було присвоєно прикордонникам А. Кіжеватову, А. Лопатіну,
Ф. Моріну й В. Петрову.
Імена мужніх патріотів К. Олєксієва, А.
Бусалова, А. Гарькавого, А. Кіжеватова, П.
Кубова, А. Лопатіна, Ф. Моріна, П. Родіонова,
В. Усова і М. Щербини присвоєні прикордонним заставам, у яких вони служили.
n
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парламентський контроль
На Харківщині група
народних депутатів України
та заступник Міністра
внутрішніх справ Вадим Троян
проінспектували хід робіт з
реалізації Плану інженерного
облаштування українськоросійського кордону.
Співробітники Державної
прикордонної служби
надали парламентарям
усю необхідну інформацію
та продемонстрували
хід реалізації Проекту
безпосередньо на державному
рубежі.

Надійний заслін від агресора
Оксана ІВАНЕЦЬ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
На початку візиту нардепи відвідали
відділ прикордонної служби «Дергачі», де
їм було презентовано інтегровану систему
охорони державного кордону та можливості
оптико-електронної системи спостереження
в приміщенні центру управління службою.
Згодом народні обранці ознайомилися з
ділянкою відповідальності підрозділу та
перевірили поточний стан робіт з облаштування кордону та можливостями новітніх
технічних засобів, які використовуються в
охороні держрубежу.
Варто зазначити, що в рамках Плану інженерного облаштування українсько-російського
кордону вже обладнано 273,5 кілометрів протитранспортних ровів, майже 170 кілометрів
рокадних доріг і більше 83 кілометрів металевого загороджувального паркану, розгорнуті комплекси відеоконтролю та сигналізації тощо. Зараз на кордоні з Росією тривають
роботи по дооблаштуванню опорних пунктів,
інших інженерних споруд, які зводяться для
охорони та оборони державного кордону на
українсько-російській ділянці.
Обсяги того, що вже зроблено з початку
реалізації Проекту, звичайно, масштабні,
проте це – лише близько 14 відсотків від
запланованого, адже провести роботи
повністю не дозволяє певний брак фінансування. Загалом Державним бюджетом у
2015-2016 роках на заходи з облаштування
було виділено 600 мільйонів гривень, які
реалізовані в повному обсязі. Зокрема, у

цьому році вже отримано 50 мільйонів гривень, і з запланованих 200 мільйонів.
Поважна делегація також побувала у
пунктах пропуску «Гоптівка» і «Журавлівка».
Окремо інспектуючим було продемонстровано дії підрозділу особливого призначення КОРД Національної поліції та мобільного прикордонного загону «ДОЗОР»
Держприкордонслужби з виявлення та
затримання диверсійних груп і блокування
порушників.
Парламентарі підтвердили, що заходи
з інженерного облаштування українськоросійського кордону та системного реформування прикордонного відомства проводяться
у правильному напрямку і є ефективними.
– Ми повинні діяти і рухатися вперед.
Зараз Україна веде війну на декількох фронтах. Це Росія нав’язала нам цю війну. Комплекс заходів, який реалізований на даній
ділянці, це ще одна поразка Путіна, – підкреслив секретар Комітету Верховної Ради
України з питань національної безпеки і
оборони Іван Вінник.
В свою чергу заступник Міністра внутрішніх справ України Вадим Троян наголосив на необхідності продовжувати реалізацію інтелектуального кордону.
– Ми клопочемо перед депутатами,
щоби на профільному Комітеті було підняте
питання про належне фінансування даного
проекту, – наголосив він.
Про необхідність виділення коштів
для продовження інженерних робіт у ході
інспекції висловився і народний депутат
Андрій Тетерук.
– Україна і Росія це різні країни. Ми
будемо клопотати, щоб щонайменше

500 мільйонів із коштів Януковича були
виділені для фінансування цього проекту.
Ми повинні якомога швидше завершити
облаштування
українсько-російського
кордону, – резюмував колишній командир добровольчого батальйону «Миротворець».
Також нардепи відзначили професійність прикордонників.

– Ту колосальну роботу, яку зробила Державна прикордонна служба, складно навіть
оцінити. Прикордонники стоять між агресором і мирною Україною, – підкреслив народний депутат Юрій Береза. – Хочу подякувати
керівництву прикордонної служби і всім
прикордонникам, хто стоїть у строю і несе
службу. Тут все зроблено так, щоб не ризикувати людьми, а щоб працювала техніка. n
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Перший крок до незалежності
23 червня виповнюється 100 років як Українська Центральна Рада
прийняла свій Перший універсал. Цей документ став одним із головних
кроків до відновлення української державності у 20 столітті.
«Однині самі будемо творити наше життя» – саме з такою
відозвою українські парламентарі звернулися до власного народу.
І хоча Універсал декларував лише широку автономію українців у
складі Росії, та навіть цього категорично не бажали сприйняти у
метрополії. Адже, як відомо, російський лібералізм закінчується там,
де починається українське питання.

Аліна ДАНИЛЮК
Після того як Микола ІІ відрікся від престолу і влада в Росії перейшла до Тимчасового уряду на українських землях розпочалося активне політичне життя. Національнодемократичні сили усвідомили потребу
консолідуватися та створити об’єднаний
суспільно-політичного центр, який міг би відстоювати інтереси нашого народу. Тож 4 (17)
березня 1917 року в Києві за ініціативи Товариства українських поступовців за участю
українських політичних партій, військових,
робітників, духовенства, кооператорів, студентства, громадських і культурних організацій було проголошено утворення Української
Центральної Ради, яка дуже швидко переросла у впливовий представницький орган
народної влади.
Очолив Центральну Раду Михайло Грушевський. Його заступниками стали Дмитро
Антонович і Дмитро Дорошенко. Важливу
роль у діяльності Ради також відіграли Володимир Винниченко, Федір Крижанівський, Сергій Єфремов, Борис Мартос і Симон Петлюра.
Цього ж дня Центральна Рада телеграмою повідомила керівників Тимчасового
уряду Георгія Львова і Олександра Керенського про своє утворення і почала роботу
над скликанням українського парламенту
та формуванням звітного перед ним уряду.
Втім, найголовнішим питанням постало
яким шляхом рухатиметься Україна після
революції. Політичні настрої були такими,
що більшість виступала за автономію у складі
демократичної федеративної Росії. Саме над
таким політичним курсом почала працювати
Центральна Рада навесні 1917 року. Михайло
Грушевський сформулював програму і платформу Української Центральної Ради, основною метою якої було домогтися від Тимчасового уряду визнання і проголошення автономії України.
Тим часом на українських теренах
панувало національне піднесення. Яскравим свідченням цього став Перший Всеукраїнський військовий з’їзд, який відбувся
10-15 травня 1917 року. Так від імені 1,5 мільйона українських вояків було висловлено
довіру Українській Центральній Раді, вису-

нуто вимогу автономії та утворення українського народного війська.
Наприкінці травня Центральна Рада
вислала до Петрограду делегацію на чолі з
лідерами найвпливовіших українських політичних сил: Володимиром Винниченком,
Максимом Ковалевським і Сергієм Єфремовим. Делегація домагалася українізації війська, адміністрації, шкільництва, а також щоб
Тимчасовий Уряд висловив своє принципове
ставлення до можливості надання автономії
України. Проте їх ніхто не хотів приймати,
міністри направляли українських делегатів
до своїх заступників, а ті лише розводили
руками, мовляв – це не наша компетенція.
В одній із газет навіть з’явилася карикатура,
де Винниченко під кабінетом на той момент
військового міністра Керенського: спочатку
в краватці й поголений, на другій картинці
він уже зарослий і неопрятний, а на третій –
взагалі спить на розкладачці під кабінетом.
Взагалі одразу було помітно, що колишня
метрополія надзвичайно ревниво ставилася
до самостійницьких процесів у своїй найбільшій колонії. Російські газети, зокрема кадетська «Речь», відверто називали події у Києві
«прямим злочином проти закону» та «поганими жартами». Тож не дивно, що будь-які
спроби порозумітися з Петроградом завер-

Проголошення першого Універсалу Центральної Ради.
Київ, 10 червня (23 червня за новим стилем) 1917 року
Ради Універсал було оприлюднено знову.
Потім втретє Універсал проголосили на багатотисячному мітингу з парадом українських
полків на Софійському майдані. Тут же було
відправлено українською мовою урочистий
молебен, під час якого вперше виголошували
«многая літа» «народові українському і його
урядові», прозвучали і молитва «за військо
українське і старшину його», «Заповіт», «Ще
не вмерла Україна».
По суті це була відповідь Тимчасовому
уряду на його негативне ставлення до автономної України. Головна вимога документа –
надати Україні автономію в рамках демократичної та федеративної Росії. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії,

Перший універсал став переломним документом в історії
України, адже саме з проголошення автономії розпочався
шлях до національної незалежності.
шилися для демократично налаштованих
українців повним фіаско. Врешті-решт делегати Центральної Ради повернулися ні з чим.
Другий Всеукраїнський військовий з’їзд,
у якому взяли участь 2,5 тисячі делегатів відбувся 5-11 червня 1917 року. На ньому було
обрано Всеукраїнську раду військових депутатів з 132 осіб, яка в повному складі увійшла до
Центральної Ради та створила там впливову
військову фракцію. Проте найголовнішим
було проголошення 10 червня (23 червня за
новим стилем) Першого універсалу.
12 червня в Троїцькому Народному домі
(нині — Театр оперети) в присутності делегатів цього форуму, членів Центральної

Будинок, де засідала Центральна Рада

не розриваючи з державою російською, хай
народ український на своїй Землі має право
сам порядкувати своїм життям» − йшлося
в Універсалі. Центральна Рада проголосила
себе виразником усенародної волі та взяла на
себе всю повноту політичної відповідальності.
Законодавчим органом мали стати Всенародні Українські Збори, обрані на основі
загального прямого таємного голосування.
Визначалася необхідність створення української скарбниці за рахунок організації збирання податків з населення. Також українці
закликалися до згоди і взаєморозуміння з
демократичними силами інших націй. Містилися й вимоги усунути на місцях окремих
осіб і організації, що «вороже ставились до
ідеї української незалежності», але не насильницькими методами, а шляхом їхнього переобрання. Крім того, пропонувалося створювати органи влади на місцях, які б перебували
у підпорядкуванні Центральної Ради.
Шовіністичні кола Росії були вражені
«нахабством» українців. Тимчасовий уряд
та преса наввипередки змагалися у звинуваченнях України у «зраді», «сепаратизмі»,
«прориві фронту». 29 червня 1917 року до
Києва прибула делегація Тимчасового уряду
у складі міністрів Михайла Терещенка та
Іраклія Церетелі. Пізніше до них приєднався тоді вже міністр юстиції Олександр
Керенський. З українського боку участь в
переговорах брали: Михайло Грушевський,
Володимир Винниченко та Симон Петлюра.
Після двох днів дебатів було знайдено компроміс, результатом якого стало визнання
Центральної Ради крайовим органом управ-

ління в Україні. Петроградська делегація
погодилася, щоб Українська Центральна
Рада виробила статут автономії з умовою, що
його буде подано на остаточне затвердження
Всеросійських установчих зборів. Також було
вироблено текст нового Універсалу, який мав
бути оголошений в один день з Декларацією
Тимчасового уряду.
У Петрограді відбулося бурхливе засідання Тимчасового уряду, на якому Михайло
Терещенко й Іраклій Церетелі звітували
про свою поїздку до Києва. Більшість російського уряду все ж проголосувала за угоду з
Україною. Текст угоди був телеграфований
Володимиру Винниченку 3 липня (16 липня
за новим стилем). Телеграма підтверджувала повноваження Генерального Секретаріату як українського уряду з розширенням
його складу за рахунок представників національних меншин. Також російські можновладці підтвердили свою прихильність до
«розроблення Центральною радою проекту
національно-політичного статусу України у
такому розумінні, в якому сама Рада буде вважати це відповідним інтересам краю». Однак
категорично не погодилися з українізацією
війська: «Тимчасовий Уряд… вважає недопустимими заходи, котрі б могли порушити
єдність організації й управління армією.»
Перший універсал став переломним
документом в історії України, адже саме з
проголошення автономії розпочався шлях до
національної незалежності. Розпочали формуватися державні інституції: Центральна
Рада перетворилася на повноцінний законодавчий орган та мала підтримку серед населення. Характерною була й еволюція назв і
змісту документів Центральної Ради. Якщо
спочатку вони були більш рекомендаційними – «відозви», «ухвали», «резолюції»,
то після підписання Першого універсалу
Центральна Рада видає вже правові акти
(«накази», «постанови») з обов’язковими
приписами. Всього було ухвалено близько 90
законів і законодавчих актів, включаючи й
Конституцію.
Важливим наслідком універсалу також
було створення першого українського уряду
– Генерального Секретаріату 15 (28 за новим
стилем) червня 1917 року, який складався з
восьми секретарств (внутрішніх, продовольчих, військових, земельних, судових, міжнаціональних справ, фінансів, освіти). Його
головою було обрано Володимира Винниченка.
Але найголовніше – Перший універсал
хоч і декларував бажання автономії нашого
народу, став базовою сходинкою до проголошення незалежної Української Народної
Республіки.
n

і
п

8

Прикордонник
України
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погони

вишкіл

від 16 червня 2017 року № 601-ос
підполковник
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
майору ДАНИЛКУ Василю Олександровичу
по Північному РУ ДПСУ
майору КАРПОВУ Олександру
Євгеновичу
від 19 червня 2017 року № 605-ос
полковник
по Адміністрації ДПСУ
підполковнику БИТЬКУ Олександру Васильовичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковнику КУРІННОМУ Віталію Петровичу
майор
по Головному центру обробки спеціальної інформації ДПСУ
капітану МОНЬКУ Роману Володимировичу
по
Окремому
контрольнопропускному пункту «Київ»
капітану ПЕТРОВИЧУ
Павлу
Олександровичу
майор юстиції
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації
капітану юстиції СЛОБОДЯНУ
Ігорю Феліксовичу
ПРИСВОЇТИ ЧЕРГОВЕ ВІЙСЬКОВЕ
ЗВАННЯ з 18 червня 2017 року:
підполковник
по Адміністрації ДПСУ
майору ЗАЙЧЕНКУ Сергію Борисовичу
майору МАЛИШЕВУ Юрію Вікторовичу
по Східному РУ ДПСУ
майору СИНЕНКУ Олександру
Юрійовичу
майору ТІЩЕНКОВУ Олексію
Валерійовичу
майору ШМАКОВУ Ярославу Анатолійовичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
майору БІРЮЛІНУ Дмитру Ігоровичу
майору ГОРЕНКУ Роману Миколайовичу
майору ГЕТЬМАНУ Олексію Володимировичу
майору ДОЦЕНКУ Олександру
Вікторовичу
майору ЧЕРНЄВУ Івану Івановичу
майору ШЕВЧУКУ Вадиму Анатолійовичу
по Південному РУ ДПСУ
майору ЗАХАРЧЕНКУ Юрію Сергійовичу
майору ІВАНЧУКУ Івану Івановичу
майору
КОЦЮБИНСЬКОМУ
Вадиму Васильовичу
майору МІЛЬЧЕВУ Андрію Івановичу
майору ПИСАРЧУКУ Роману
Вікторовичу
майору ПЕРЕГНЯКУ Ігорю Володимировичу
майору ФЕДОРОВУ Олексію Сергійовичу
майору ШУТЮКУ Андрію Володимировичу
по Північному РУ ДПСУ
майору ВОЛОСЮКУ Олександру
Анатолійовичу
майору ВЕЧЕРСЬКОМУ Роману
Юрійовичу
майору ВІНЯРСЬКОМУ Олександру Опанасовичу
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

Прикордонник
України

Видається
з липня 1943 року

№ 23, 23 червня 2017 року

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

61023

майору ГОРЩАРУКУ Володимиру
Івановичу
майору МАЛИКУ Євгену Ігоровичу
майору МУРАХОВСЬКОМУ Володимиру Миколайовичу
майору НАЗАРЧУКУ Сергію Григоровичу
майору ХИМЕРІ Сергію Олександровичу
по Західному РУ ДПСУ
майору КОЗЛЮКУ Андрію Миколайовичу
майору МАЛОМУ Вадиму Олександровичу
майору ПАСЬКУ Віталію Сергійовичу
майору ТУПАЛЬСЬКОМУ Василю
Васильовичу
майору ШАНДРІ Андрію Богдановичу
по Національній академії ДПСУ імені
Богдана Хмельницького
майору КОВАЛЮ Вадиму Михайловичу
по Окремій комендатурі охорони і
забезпечення Державної прикордонної
служби України
майору БІЛИКУ Євгену Анатолійовичу
по Головному аналітичному центру
ДПСУ
майору ГРІНЧЕНКУ Віталію Васильовичу
ПРИСВОЇТИ ЧЕРГОВЕ ВІЙСЬКОВЕ
ЗВАННЯ з 17 червня 2017 року:
підполковник
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
майору НІКІТЕНКУ Олександру
Григоровичу
майору РЯБОКОНЮ Володимиру
Петровичу
по Північному РУ ДПСУ
майору АНТОНЦЮ Артуру Васильовичу
майору УСМАНОВУ Маліку Нігматовичу
по
Окремому
контрольнопропускному пункту «Київ» ДПСУ
майору КОМІСАРУКУ Олегу Олеговичу
по Південному РУ ДПСУ
майору САМЧУКУ Василю Степановичу
по Західному РУ ДПСУ
майору ІГНАТЮКУ Богдану Васильовичу
майору КОРЧИЦЬКОМУ Володимиру Васильовичу
майору МИКИТЮКУ Сергію Ярославовичу
майору РИМАРЧУКУ Ігорю Івановичу
майору СОЛОВЙОВУ Олександру
Олександровичу
по Національній академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
майору ГНИДЮКУ Олександру
Петровичу
майору ТЕРЕБУСІ Вадиму Вікторовичу
по Навчальному центру підготовки
молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені генералмайора Ігоря Момота
майору ПІОНТКОВСЬКОМУ Леоніду Анатолійовичу
Управління
кадрового менеджменту АДПСУ

Теорія підкріплена практикою

На базі Окремої комендатури
охорони та забезпечення
пройшли заняття з перевірки
рівня професійної підготовки
офіцерського і сержантського
складу структурних
підрозділів Адміністрації
Держприкордослужби та
підрозділів центрального
підпорядкування.
Андрій КУЧЕРОВ
До початку практичних занять була здійснена перевірка теоретичних знань персоналу. Складання контрольних тестів у системі
професійної підготовки генералів та офіцерів
Адміністрації Держприкордонслужби проводилося за дистанційною формою навчання.
Крім того, керівники структурних підрозділів

фотофакт

У Львівському прикордонному загоні відбулася непересічна подія – відкриття відділу прикордонної служби «Угнів». Упродовж останніх семи років після реорганізації однойменної прикордонної застави тут було розташоване відділення інспекторів прикордонної служби. Однак сучасні
виклики та напружена обстановка на даній ділянці державного рубежу дали підстави для прийняття керівництвом Служби рішення про розгортання повноцінного відділу, який взяв під свою
охорону 17 кілометрів українсько-польського кордону. Після урочистостей з нагоди утворення
підрозділу начальник впс «Угнів» старший лейтенант Ярослав Кордас віддав своїм підлеглим
перший наказ на охорону державного кордону.
Ярослава МЕЛЬНИК

від щирого серця!
23 червня відзначає 35-річчя начальник
відділення організаційно-мобілізаційної та оборонної роботи Окремої комендатури охорони і
забезпечення підполковник СТОЖКО Дмитро Іванович. Сердечно вітаємо іменинника:
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мали перевірити рівень спеціальної підготовки своїх підлеглих.
Натомість практичні заняття тривали
впродовж кількох днів і проходили на базі
Окремої комендатури охорони та забезпечення. Наголос робився на вогневій підготовці
і тактичній медицині. А спортивний комплекс
став відмінною ареною для перевірки рівня
фізичної підготовленості особового складу.
За результатами занять найкращі загальні
оцінки отримали підполковники юридичної
служби Сергій Шовкун та Вікторія Руденко
(управління правового забезпечення), майор
Юрій Зайченко (фінансово-економічне управління), полковник Юрій Шестопал (управління
режиму і захисту інформації), полковник Геннадій Недзельський (управління інформації),
капітан 1 рангу Владислав Шмальов (управління організації Морської охорони), полковник Владислав Бліндюк (управління прикордонної служби), полковник Владислав Темлянцев (управління організаційно-мобілізаційної
роботи).
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Верстка: Сергій ПОЛІЩУК

З питань розміщення реклами звертатися у відділ медіа-

проектів та договірної роботи Інформагентства ДержприЧерговий по номеру
Андрій ГЕРАСИМКІВ
кордонслужби України за тел.: (044) 239-84-75
Андрій КУЧЕРОВ

Бажаємо здоров’я, щасливої долі,
Удачі, кохання і грошей доволі.
Нехай у Вас буде усе як бажається,
Фортуна нехай лише усміхається!
Колектив відділення

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