Шановні товариші!
28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Основний Закон –
першу Конституцію новітньої Української держави, що закріпила правові
основи незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
Конституція України гарантує громадянам невід’ємні права і свободи,
проголошує людину найвищою соціальною цінністю, а народ – єдиним джерелом влади.
Дух нашої Конституції відповідає історичним прагненням українців:
бути господарем на рідній землі і будувати успішну європейську державу.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України,
шанування її державних символів є обов’язком кожного громадянина України.
І сьогодні, усвідомлюючи свою відповідальності перед українським народом, особовий склад Державної прикордонної служби України зі зброєю в
руках із честю і гідністю виконує свій конституційний обов’язок, відстоює
незалежність, суверенітет, територіальну цілісність, свободу та волю

України.
Обов’язок кожного з нас – поважати Конституцію та дотримуватись її
приписів. Тільки так ми зможемо забезпечити подальший розвиток України як демократичної та рівноправної зі світовою спільнотою держави.
Нехай же в день національного свята – Дня Конституції України в кожного з нас міцніє почуття гордості за свою країну, за її Основний Закон, що
гарантує втілення мрій і сповідань на краще й щасливе життя у власній
державі.
Від імені колегії Адміністрації Державної прикордонної служби України
та від себе особисто щиро бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я,
миру, сімейного затишку, нових звершень заради світлого майбутнього рідної України!
Голова
Державної прикордонної служби України
генерал-полковник Петро ЦИГИКАЛ
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У пошуках істини

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ
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304
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оформлено встановленим
порядком

ПРОЕКТ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ОБЛАШТУВАННЯ КОРДОНУ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ,
ЯКИЙ ОТРИМАВ НАЗВУ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВАЛ», ПРАКТИЧНО ОДРАЗУ СПРИЧИНИВ БАГАТО
ГАЛАСУ В СУСПІЛЬСТВІ. ЧИМАЛО «ДИВАННИХ» ЕКСПЕРТІВ ВИСЛОВЛЮВАЛИ ДУМКИ ЩОДО ЙОГО
НЕЕФЕКТИВНОСТІ І МАРНОЇ ТРАТИ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ, АБО Ж НАВІТЬ БАГАТОМІЛЬЙОННИХ
ЗЛОВЖИВАНЬ. У СЕРПНІ МИНУЛОГО РОКУ, ЗА КЛОПОТАННЯМ ДЕТЕКТИВІВ НАБУ ТА ПРОКУРОРІВ
САП, ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИ ПРИКОРДОННИКІВ
І ГЕНПІДРЯДНИКІВ ЗА ФАКТОМ РОЗТРАТИ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, А САМЕ
16,7 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ. ЗАГОЛОВКИ «СЕНСАЦІЙНИХ» МАТЕРІАЛІВ-РОЗСЛІДУВАНЬ У ЗМІ
ОДРАЗУ Ж ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ СУБ’ЄКТИВНУ СТОРОНУ ОБВИНУВАЧЕННЯ. «ЯК ЗАРИЛИ У
ЗЕМЛЮ МІЛЬЙОНИ?», «ДЕ ОБІЦЯНА «СТІНА»?

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 39 незаконних мігрантів
затримано товарів і вантажів, які
незаконно переміщувалися через
державний кордон, на суму понад
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ДЕСЯТИРІЧКА
ДЛЯ ОБОРОНКИ
Уряд ухвалив Стратегію розвитку
оборонно-промислового
комплексу України до 2028 року.
Головна мета цього документа –
посилення спроможності
вітчизняного ВПК щодо повного
та якісного задоволення потреб
Збройних Сил України та
інших військових формувань,
реагування на внутрішні та
зовнішні виклики, а також
створення умов для виробництва
озброєння і військової техніки,
конкурентоспроможних
на світовому ринку.
Документ систематизує усі
середньострокові реформи,
які вже здійснюються в рамках
державних цільових програм, із
довгостроковими пріоритетами
державної військовопромислової політики. Стратегія
дає старт другому етапу реформи
оборонно-промислового
комплексу України. Вона
розрахована на десятирічний
період з переглядом основних
напрямів її реалізації у 2023
році або у разі істотних змін
умов функціонування економіки
та стратегічних пріоритетів
загальнодержавної політики.
Василь ДРОЗДОВ

ПРІОРИТЕТ –
ЗАХИСТ УКРАЇНИ
Багаторівнева система
територіальної оборони,
яка створюється в Україні,
є запорукою і фундаментом
захисту нашої держави в умовах
масштабного військового
конфлікту.
– На шевронах бійців
територіальної оборони є напис:
«Захистимо свій дім, захистимо
Україну». Це гасло відображає
сутність концепції територіальної
оборони, яку сьогодні
розбудовує Міністерство
оборони і Генеральний
штаб, – сказав Секретар Ради
національної безпеки і оборони
України Олександр Турчинов.
– Розбудова цієї системи
дозволяє підготувати
багатотисячний додатковий
резерв для наших Збройних
Сил, Національної гвардії та
прикордонників. У результаті,
ми отримаємо додаткову
потужну півмільйонну армію,
здатну надійно захистити
Україну від будь-якого агресора
та перетворити наші міста на
неприступну фортецю, – заявив
Олександр Турчинов.
Секретар РНБО також
зазначив, що Міністерство
оборони та Генеральний
штаб готують проект закону
«Про територіальну оборону
України», який після схвалення на
засіданні РНБО буде внесено до
парламенту.
Тетяна ГАЙДА
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КАДРИ

НОВА МОТИВАЦІЯ – НОВІ МОЖЛИВОСТІ
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДПИСАВ
ЗАКОН «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ДО ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО
УДОСКОНАЛЕННЯ ОКРЕМИХ
ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ
ГРОМАДЯНАМИ ВІЙСЬКОВОЇ
СЛУЖБИ». РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ
ДОЗВОЛЯЄ ПІДВИЩИТИ
МОТИВАЦІЮ ГРОМАДЯН ДО
ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ.

З

гідно із законом підвищується
вік курсантів з 23 до 30 років,
яких набиратимуть до вищих
військових навчальних закладів.
Це дозволяє учасникам АТО та операції
Об’єднаних сил вступати на навчання та
продовжувати військову службу в якості
офіцерів або сержантів. Передбачається
також підвищити граничний вік перебування у запасі військовозобов’язанихжінок до 60 років, як це вже визначено для
чоловіків. Це забезпечить гендерну рівність і збільшить мобілізаційний ресурс.
Крім того, документ подовжить
термін військової служби за новим
контрактом на строк від 1 до 10 років
у особливий період. Завдяки цим змінам більше громадян зможуть проходити службу саме за короткостроковим
контрактом. Звільнитися або укласти
новий контракт зможуть військовослужбовці, службу яких примусово
продовжено після закінчення терміну

контракту в особливий період, а також
ті, хто уклав контракт до закінчення
особливого періоду та оголошення
демобілізації.
Також новий закон надає можливість продовжувати службу військовослужбовцям, які визнані рішенням
військово-лікарських комісій непридатними за станом здоров’я до військової служби. Незважаючи на їхній
фізичний стан, вони зможуть займати

військові посади, які не вимагають
фізичних навантажень.
Серед іншого документом внесено
зміни до Законів України: «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей»,
«Про військовий обов’язок і військову
службу» та «Статут внутрішньої служби
Збройних Сил України».

Сергій ПОЛІЩУК

ПРІОРИТЕТИ

БЕЗПЕКА – ПОНАД УСЕ!
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ПІДТРИМАЛА У ДРУГОМУ
ЧИТАННІ ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ
ЗАКОНОПРОЕКТ № 8068
«ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ
УКРАЇНИ». ЗА ВІДПОВІДНЕ
РІШЕННЯ ПРОГОЛОСУВАЛИ
248 НАРОДНИХ ОБРАНЦІВ.

Ц

ей закон визначає основи та
принципи національної безпеки і оборони, цілі та засади
державної
політики,
що
гарантуватимуть суспільству і кожному
громадянину захист від загроз.

Документ передбачає скасування трьох
законів, об’єднуючи їх. Це закони «Про
основи національної безпеки України»,
«Про демократичний цивільний контроль
над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» та «Про організацію оборонного планування».
За словами спікера парламенту
Андрія Парубія, це важливий крок у
боротьбі з російською агресією та пропагандою, а також адаптацією українського
законодавства до стандартів НАТО.
Крім того, у новому законі викладено систему організації нацбезпеки
та повноваження кожного з її суб’єктів,
зокрема, Президента, міністерств оборони та внутрішніх справ, СБУ, ЗСУ,
Держприкордонслужби.

Зокрема, Міністра оборони України і його заступників призначатимуть на посади з-поміж цивільних осіб
від 1 січня 2019 року. Також передбачено розмежування посади начальника Генштабу та головнокомандувача
Збройних Сил України, які зараз обіймає Віктор Муженко.
В окремій статті закону йдеться
про стратегію розвитку обороннопромислового комплексу України. Цей
план буде реалізовано з використанням механізмів державно-приватного
партнерства та міжнародної консультативної, фінансової, матеріальнотехнічної допомоги.
– Таким чином, цей документ – вагомий крок на шляху до європейської та
євроатлантичної інтеграції. За чотири
роки практично з нуля ми створили
одну з найкращих армій Європи, яка
міцно тримає оборону на сході України і всього континенту. А тепер закон
«Про національну безпеку» впроваджує
передові світові стандарти у наше військо, діяльність спецслужб і правоохоронних органів України. Він зміцнює
наш воєнний та оборонний потенціал, посилює цивільний контроль
за армією, прозорість оборонного
бюджету, – сказав Петро Порошенко. 
Василь ДРОЗДОВ

ОФІЦІЙНО
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КОРДОН З ЄС

В РАМКАХ РОБОЧОГО ВІЗИТУ
ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР З
ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ІВАННА
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ
ВІДВІДАЛА МІЖНАРОДНИЙ
ПУНКТ ПРОПУСКУ
«УЖГОРОД». САМЕ У ЦЬОМУ
МІСЦІ РІК ТОМУ ВІДКРИЛИ
СИМВОЛІЧНІ ДВЕРІ ДО
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.

У

дискусії наголосили на необхідності
прискорити реконструкцію пункту
пропуску на легковому напрямку та
відновити пішохідну смугу.
Іванна Климпуш-Цинцадзе поспілкувалася з учасниками міжнародного
руху та вислухала їхню думку щодо
того, як проходять прикордонномитні формальності, скільки тривають
контрольні операції. Учасникам урядової делегації розповіли про порядок охорони українсько-словацької

ділянки кордону і продемонстрували
спільну роботу прикордонної та митної служб у рамках експерименту зі
встановлення спільної бази даних, що
дозволяє пришвидшити проходження
усіх видів контролю.
Варто зазначити, що офіційну гостю
приємно вразив високий рівень професійної підготовки прикордонників, а
також умови служби та побуту військовослужбовців відділу «Ужгород».

Олена ТРАЧУК

АЗОВ: НАШІ КОРАБЛІ НАПОГОТОВІ

ПРИКОРДОННИКІВ ЗІ
СКЛАДУ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ,
ОСОБЛИВО В УМОВАХ
ЗАГОСТРЕННЯ СИТУАЦІЇ В
АЗОВСЬКОМУ МОРІ.

3

ХОВАЙ, НЕ ХОВАЙ –
УСЕ ЗНАЙДЕМО
У пункті пропуску «Гоптівка»
Харківського загону прикордонники
спільно зі співробітниками ДФС
виявили у громадянина України
майже 7,5 кілограма речовини
рослинного походження, яку чоловік
намагався перемістити через
державний кордон. В ході огляду
автомобіля Daewoo в конструктивних
особливостях, а саме – під передніми
крилами, було виявлено 46 пакунків
з речовиною сіро-зеленого кольору.
За цим фактом охоронці рубежу
поінформували співробітників СБУ,
яким і передали знахідку разом з
власником.
Дмитро КАЛЬНИЦЬКИЙ

БОЙОВИЙ ВИШКІЛ

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ
МАРІУПОЛЬСЬКОГО ЗАГОНУ
МОРСЬКОЇ ОХОРОНИ
ПОРЯД ЗІ ЩОДЕННИМ
НЕСЕННЯМ СЛУЖБИ В
АКВАТОРІЇ АЗОВСЬКОГО
МОРЯ ПРОДОВЖУЮТЬ
НАРОЩУВАТИ
СВОЮ ПРОФЕСІЙНУ
МАЙСТЕРНІСТЬ. ПИТАННЯ
БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ –
ЧАСТИНА ПОВСЯКДЕННОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ МОРЯКІВ-

..

ГАРЯЧІ БУДНІ

АКЦЕНТ НА ІНФРАСТРУКТУРІ

ході зустрічі представників
прикордонного
відомства,
фіскальної служби та керівництва області з Віце-прем’єрміністром обговорювали питання
забезпечення
прикордонно-митних
операцій та транскордонного руху.
Зокрема, йшлося про можливість розбудови інфраструктури на вантажному
терміналі пункту пропуску, що створить комфортніші умови для міжнародних перевізників. Також учасники

ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
Украiни

Д

нями за сценарієм навчань
корабельно-катерна
група
відпрацювала дії із локалізації можливих загроз з
моря. Цього разу флагманом тренувань виступив КрМО «Донбас», який
поєднує в собі найкращі якості протичовнових та сторожових кораблів,
демонструючи високу швидкість ходу
і маневреність. Автономність його дій,
враховуючи відносно невеликі габарити, становить понад десять діб та
дозволяє проводити тривалі рейди в

морі на ділянках, значно віддалених
від бази.
Тож «Донбас» у супроводі двох катерів морської охорони виконав курсові
завдання з елементами бойової підготовки в районі Білосарайської затоки.
Акваторія стрільб знаходиться осторонь від шляхів торгівельного судноплавства, а район проведення навчань
був закритий катерами прикриття, аби
уникнути наближення риболовецьких
шхун.
Сучасні умови вимагають, щоб прикордонники були готовими до різних
дій на морі, саме тому особливу увагу
приділили практичному вирішенню
екіпажем ввідних: «людина за бортом» – її виявлення та рятування, «дії
аварійно-рятувальної групи під час
пожежі» – у відсіках корабля, «боротьба
за живучість корабля» – у разі отримання пробоїн від вогню противника.
При цьому охоронці кордону виконали вправи стрільб з артилерійського
озброєння та великокаліберних кулеметів, якими оснащені кораблі і катери
морської охорони, додатково відпрацювали навики стрільби з особистої
зброї та бойового гранатометання. 
Артем ПОЛЯКОВ

ЯХТУ ЗДАЛИ ЄВРОПОЛУ
Державна прикордонна служба
України продовжує нарощувати
потенціал міжнародної взаємодії,
щоб ефективніше боротися з
транскордонною злочинністю на
європейському континенті. Вкотре
прикладом співпраці стало виявлення,
спільно з правоохоронцями Греції та
Італії, групи українців, які займалися
переправленням незаконних
мігрантів. Про можливе використання
української яхти як транспортного
засобу для переміщення біженців,
українські прикордонники отримали
інформацію кілька місяців тому і одразу
налагодженими каналами передали
її до бюро EUROPOL. За деякий час
правоохоронці країн Євросоюзу
підтвердили, що вказана група дійсно
займається незаконним промислом.
Наразі відповідні органи країн ЄС
проводять слідчі дії.
Людмила ТКАЧЕНКО

КАМІНЦІ ЗАСВІТИЛИСЯ
НА РАВА-РУСЬКІЙ
Прикордонники Львівського загону
в пункті пропуску «Рава-Руська»
запобігли спробі незаконного
вивезення з України майже
семи кілограмів обробленого та
необробленого «сонячного каміння».
При перевірці транспортного
засобу марки Honda правоохоронці
запідозрили, що наш співвітчизник
приховує у вантажі заборонені речі.
Згодом спільна оглядова група виявила
поліетиленові пакети з бурштином
у конструктивних порожнинах
автомобільної пічки. Незаконний
товар та транспортний засіб передано
співробітникам ДФС для прийняття
правового рішення.
Іван ГАЛКІН

«АРТ-ГАЗЕЛЬ»
У КПВВ «Новотроїцьке» охоронці
Донецького загону у взаємодії
з представниками ДФС та СБУ у
складі Об’єднаних сил, завадили
незаконному переміщенню через
лінію зіткнення 210 коштовних картин,
які громадянин України намагався
приховати у кузові автомобіля
«Газель» під тентом. Ймовірно, полотна
написані заслуженим художником
України Василем Кікіньовим. Жодних
документів на право власності картин
у чоловіка не було. Культурні цінності,
вартість яких попередньо складає
3,5 мільйона гривень, вилучено
представниками ДФС для проведення
офіційної експертизи.
Валерія КАРПИЛЕНКО
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РОЗСЛІДУВАННЯ
ПРОЕКТ ІНЖЕНЕРНОТЕХНІЧНОГО
ОБЛАШТУВАННЯ КОРДОНУ З
РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ,
ЯКИЙ ОТРИМАВ НАЗВУ
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВАЛ»,
ПРАКТИЧНО ОДРАЗУ
СПРИЧИНИВ БАГАТО
ГАЛАСУ В СУСПІЛЬСТВІ.
ЧИМАЛО «ДИВАННИХ»
ЕКСПЕРТІВ ВИСЛОВЛЮВАЛИ
ДУМКИ ЩОДО ЙОГО
НЕЕФЕКТИВНОСТІ І МАРНОЇ
ТРАТИ ДЕРЖАВНИХ
КОШТІВ, АБО Ж НАВІТЬ
БАГАТОМІЛЬЙОННИХ
ЗЛОВЖИВАНЬ. У СЕРПНІ
МИНУЛОГО РОКУ, ЗА
КЛОПОТАННЯМ ДЕТЕКТИВІВ
НАБУ ТА ПРОКУРОРІВ САП,
ВІДКРИТО КРИМІНАЛЬНЕ
ПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИ
ПРИКОРДОННИКІВ І
ГЕНПІДРЯДНИКІВ ЗА
ФАКТОМ РОЗТРАТИ
КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ, А САМЕ 16,7
МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ.
ЗАГОЛОВКИ «СЕНСАЦІЙНИХ»
МАТЕРІАЛІВ-РОЗСЛІДУВАНЬ
У ЗМІ ОДРАЗУ Ж
ПРОДЕМОНСТРУВАЛИ
СУБ’ЄКТИВНУ СТОРОНУ
ОБВИНУВАЧЕННЯ.
«ЯК ЗАРИЛИ У ЗЕМЛЮ
МІЛЬЙОНИ?», «ДЕ ОБІЦЯНА
«СТІНА»?
ЗАЗНАЧЕНА СУМА
БАЗУЄТЬСЯ НА ВИСНОВКАХ
ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ КИЇВСЬКОГО
НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО
ІНСТИТУТУ СУДОВИХ
ЕКСПЕРТИЗ, ПРОВЕДЕНОЇ
У 2016 РОЦІ ОСОБИСТО
СЛІДЧИМ НАБУ. ПРОТЕ СУД
ПРИЗНАЧИВ ПОВТОРНІ
ЗАМІРИ НЕЗАЛЕЖНИМИ
ЕКСПЕРТАМИ З ДП
«УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА».
ЧОМУ БУЛО ПРИЙНЯТО
ТАКЕ РІШЕННЯ, І ЯК
ВОНО РЕАЛІЗОВУЄТЬСЯ,
МИ ДІЗНАВАЛИСЯ
БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА КОРДОНІ
ПІД ЧАС РОБОТИ ЕКСПЕРТІВ
НА ДІЛЯНКАХ ХАРКІВСЬКОГО
ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ.
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У пошуках істи

або Прикордонна тригон

ЗА УСІМА КАНОНАМИ
Повторну перевірку виконаних робіт
щодо проекту інженерно-технічного
облаштування кордону, здійснених у
2015-16 роках, проводили на ділянках
ВПС «Вовчанськ» та «Золочів» Харківської області. Це ті сегменти українськоросійського рубежу, щодо яких виникли
питання під час першої експертизи, на
підставі якої минулого року затримали
офіцерів Держприкордонслужби і генпідрядників.
– Перевіряти виконані роботи на кордон з Росією ми виїхали за рішенням
суду. Перед відрядженням нам надали
проектну й виконавчу документацію, з
якою ми ознайомилися, розробили графік виїздів, погодили його з усіма службами, отримали відповідні документи,
дозволи та допуски, – розповідає фахівець І категорії ДП «УкрДержБудекспертиза» Олександр Ямненко.
Експерти працювали у присутності
генпідрядників, представників Держприкордонслужби та журналістів. Вони проводили заміри спеціальним прибором –
курвіметром (прилад для вимірювання
довжин кривих ліній та розмірних одиниць), який пройшов перевірку на справність і мав відповідний підтверджувальний документ, а також електронною та

звичайною рулеткою, які також пройшли
стандартизацію. Середня періодичність
замірів складала 500 метрів, проте якщо
експерти спостерігали зміни у рельєфі чи
на дорозі – зупинялися і фіксували, щоб
отримати більш точні результати. Часті
заміри здійснювалися для подальшого
графічного відображення у програмі
ArchiCAD і AutoCAD (графічні пакети з
проектування будівель та ландшафтного
дизайну), де відзначаються відстань і
ширина фіксованих точок. Після чого за
допомогою математичних формул та
різних коефіцієнтів визначалися фактичні об’єми виконаних робіт: квадратні,
кубічні і погонні метри на місцевості.
Власне, за що і було сплачено кошти підряднику.
– Це серйозна робота, яка, у будьякому випадку, відрізнятиметься від першої експертизи. Я впевнений, що відмінність буде суттєва, адже друга перевірка
проведена відповідно до чинного законодавства, а експерти попереджені про кримінальну відповідальність, – розповідає
адвокат Валерій Кострюков, який представляє інтереси заступника директора
департаменту – начальника управління
будівництва Олександра Атаманюка. – Ми
запрошували на повторну експертизу, –
продовжує адвокат, – детектива НАБУ,

представників САП і Генпрокуратури.
Проте вони відповіли необізнаністю,
будучи присутніми на судовому засіданні
під час оголошення ухвали щодо проведення експертизи і навіть отримавши
документальне підтвердження цього.
Більше того, вони були категорично проти
такої перевірки, адже її результати можуть
спростувати позицію звинувачення.

Попри всі перепони Д
продовжує реалізовува
«Інтелектуальний кордон
нашій
Насправді справа може бути розглянута об’єктивно лише за умови залучення усіх сторін. Так без представників генерально-підрядної організації
неможливо провести будівельну експертизу, як це зробив у 2016-му слідчий
НАБУ Павло Єршов. Адже саме ці підрядники виконували роботи, і їм достеменно
відомий стан справ щодо інженернотехнічного облаштування конкретної
ділянки держрубежу.
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ЕКСПЕРТИЗА НА ОКО
– Необхідність повторної експертизи
виникла через грубі порушення першої
у 2016-му, яку робив особисто детектив
НАБУ разом з експертами Київського
науково-дослідного інституту судових
експертиз. Вони заміряли фактично
виконані роботи не в тих обсягах, у яких
потрібно було відповідно до Державних
будівельних норм. Робили один замір,
множили його на відстань замість необхідних, наприклад, двадцяти, – розповів
старший офіцер сектору адміністративного та спеціального будівництва Управління будівництва АДПСУ Олександр
Мицкевич.
За словами адвоката Валерія Кострюкова, на засіданні суду під час допиту
детектива й експертів щодо проведення

Держприкордонслужба
ати проект під назвою
н» заради безпеки і миру в
країні
експертизи, з їхнього боку під час експертизи були порушення законодавства України. По-перше, це перебування на державному кордоні без дозволу: 23, 24 стаття
Закону України «Про державний кордон».
По-друге, на ділянці ВПС «Вовчанськ»
заміри проводив детектив разом з експертами, а на ВПС «Золочів» – самотужки.
– Щоб робити експертні оцінки щодо
будівництва потрібно мати вищу будівельну освіту, отримати відповідний сер-

..
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ДОВІДКА «ПУ»
І. Концепція Державної
цільової правоохоронної програми
«Облаштування та реконструкція
державного кордону» на період до 2020
року затверджена розпорядженням КМУ
від 11.11.2015 № 1179.

нометрія
Прораб підрядної організації Будцентру «Витязь» Олександр Копець пояснив:
– Ми на 100% впевненні у своїй
роботі. Найскладнішим виявилося транспортування людей, техніки та матеріалів у поле. Не у будь-яку погоду можна
було проїхати на кордон. Були різні
місця за складністю: болотиста місцевість, ліс доводилося рубати, корчувати
пеньки. Десь роботи тривали тиждень, а
десь – місяць. Також специфіка полягає
в необхідності дозволів від Держприкордонслужби, щоб заїхати на об’єкт будівництва. Незважаючи на усі складнощі й
тривале розслідування представниками
НАБУ, ми не можемо лишити будівництво незавершеним.
Слід зазначити, що роботи на ділянках інспектування виконані не повністю,
вони тривають. У Проектному інституті
СБУ ще розробляють проектне рішення
стосовно водовідведення. Після його реалізації ділянку можна буде здавати в експлуатацію.
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тифікат. Без спеціальних знань та приладів це неможливо. Детектив міг поміряти
лише ширину рокадної дороги, а глибину
та обсяг щебеню, його фракційність,
увесь об’єм виконаних робіт у кубічних
метрах – ні. Тут недостатньо вивчати геометрію у школі. Тому заміри слідчого не
можна брати як вхідні дані для експертизи. Більше того, під час судового засідання на запитання слідчого судді: «Чи
були сертифікати і дозволи від Міністерства юстиції на проведення експертизи?»
детектив відповів, що не було, – наголошує Валерій Кострюков.
Після того як сторона обвинуваченого звернулася до суду і отримала
ухвалу на проведення повторної експертизи щодо виконання фактичних робіт
на українсько-російському кордоні, до
ЄРДР внесли заяви в антикорупційну прокуратуру про злочини детектива Павла
Єршова. А саме: незаконне притягнення
до кримінальної відповідальності, стаття
372 ч. 2 ККУ, підробка документів, стаття
366 ч. 2, зловживання службовим положенням, стаття 364 ч. 2. Отже слідство триває, а чи справді об’єм виконаних робіт не
відповідає заявленим, дізнаємося, коли
будуть результати повторної експертизи.
ФІГУРАЛЬНА НАЗВА
– До початку реалізації цього проекту жодних інженерно-технічних споруд на ділянках відповідальності відділів
«Вовчанськ» і «Золочів» не було. Пролягала лише контрольно-слідова смуга,
яка допомагала фіксувати порушників.
Сьогодні ми тут бачимо чітко визначений кордон, виритий рів завширшки 4 м
і глибиною 2 м, зведений вал висотою 2
метри. Можливо, зі змінами на певних
ділянках під впливом рельєфу місцевості
та погодних умов, прокладена рокадна
дорога. Так, це не зупинить масштабний збройний наступ з боку країни –
агресора, проте на деякий час затримає
ворога. Таким чином українські війська
виграють час для перегрупування сил та
засобів, тож зможуть більш ефективно
захистити державу, – підкреслює підполковник Олександр Мицкевич.
Слід зазначити, що торік група народних депутатів вже інспектувала ділянку
Харківського загону і залишилися цілком
задоволеними сучасним рівнем інженерного облаштування кордону з Росією.
Аналогічну позицію висловив і міністр
внутрішніх справ Арсен Аваков, під час
робочої поїздки у Харківську область.
Очільник МВС оглянув службові примі-

щення та ознайомився із побутом військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування, що дислокується в Золочівському районі та високо
оцінив роботу правоохоронців.
Насправді всі спекуляції навколо
«Європейського валу» ґрунтуються на
його фігуральному найменуванні «стіна».
Втім навіть школяру зрозуміло, що проти
сучасних озброєнь будь-які стіни безсилі.
Більшість українських громадян уявляють собі на кордоні з РФ один високий
паркан за сотні мільйонів гривень. Проте
це лише незначна складова всього комплексу заходів, які почали реалізовувати
ще у 2014 році. Натомість вирішальним є
технічний компонент «інтелектуального
кордону», який дозволить адекватно і
вчасно реагувати на будь-які ризики.
– Важливо розуміти головний сенс
проекту. Це проведення в односторонньому порядку демаркації та делімітації держкордону з РФ, позначення його
на місцевості, запобігання незаконним
перетинам кордону і контрабанді. Це
будівництво інженерних загороджень,
рокадних доріг (для оперативного перекидання сил та засобів під час виявлення
ДРГ), опорних пунктів, протитанкових
ровів. І цей проект необхідно продовжувати. Я переконаний, що слідство пересвідчиться, що жодних збитків державі
Держприкордонслужба не завдала, –
наголошує Валерій Кострюков.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА
P.S. Попри те, що детективи НАБУ
й представники Генпрокуратури висловились проти проведення повторної експертизи, вона все ж відбулася. Офіційний звіт від експертів надійде до суду для
подальшого вивчення справи. І якщо за її
результатами встановлять, що жодних
порушень виконаних робіт щодо проекту
інженерно-технічного облаштування кордону з РФ у 2015-16 роках не було, виникне
питання: на яких підставах людей закривали у СІЗО?
Через арешти прикордонників і генпідрядників та тривале розслідування
значно знизилися темпи реалізації проекту, який є стратегічно важливим для
національної та європейської безпеки. І,
безумовно, такий стан справ цілком задовольняє нашого північно-східного сусіда.
Та все ж попри всі перепони Держприкордонслужба продовжує реалізовувати проект під назвою «Інтелектуальний кордон»
заради безпеки і миру в нашій країні.

ІІ. План заходів щодо інженернотехнічного облаштування українськоросійського і українсько-молдовського
державного кордону, територій,
прилеглих до районів проведення
антитерористичної операції та
Автономної Республіки Крим (далі –
План), затвердженого розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 14.05.2015
№ 439-р (в редакції розпорядження КМУ
від 28.12.2016 № 1060-р).
ІІІ. Інформація щодо реалізації
Плану
На 2015 рік Планом передбачалося
989,5 млн грн, з яких виділено
400 млн грн – 41% від потреби.
Кошти освоєні в повному обсязі за
призначенням.
Роботи проводилися у межах
Чернігівської, Харківської та частково
Херсонської і Запорізької
областей.
На 2016 рік Планом передбачалося
1 млрд 205 млн грн, з яких виділено
200 млн грн – 16,6% від потреби.
Кошти освоєні в повному обсязі за
призначенням.
Роботи проводилися у межах
Харківської та Луганської областей.
На 2017 рік Планом передбачалося
912,9 млн грн. Із загального фонду було
виділено 200 млн грн, які освоєні за
призначенням.
На фінансування завдань Плану у
цьому році заплановано 500 млн грн
(загальний фонд ДБ – 200 млн грн;
спеціальний фонд ДБ – 300 млн грн), що
складатиме 55% потреби.
З них отримано 32,6 млн грн.
Облаштовано:
278,6 км протитранспортних ровів
(Харківська, Чернігівська, Луганська обл.);
64,4 км контрольно-слідових смуг
(Харківська, Луганська обл.);
193,7 км рокадних доріг (Харківська,
Луганська обл.);
27 переходів через яри (Харківська
обл., Луганська обл.);
89,9 км загороджувального паркану
(Харківська, Чернігівська, Херсонська,
Запорізька обл.);
2 опорні пункти на 120 осіб;
3 опорні пункти на 60 осіб;
6 металевих спостережних веж
(Запорізька і Херсонська обл.);
Завершено роботу з облаштування
систем захисту та контролю за
державним кордоном (на ділянках
чотирьох підрозділів Харківської
області).
Придбано чотири бойові рухомі
модулі.
Проведено реконструкцію та
облаштування трьох підрозділів у
Харківській області та одного підрозділу
у Сумській області.
Завершується реконструкція та
облаштування підрозділу у Чернігівській
області.
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ПІДГОТОВКА КАДРІВ
СЬОГОДНІ ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ
ЗАГІН МОРСЬКОЇ ОХОРОНИ,
БЕЗСУМНІВНО, – НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД ЄВРОПЕЙСЬКОГО
РІВНЯ, ДЕ ГОТУЮТЬ
КВАЛІФІКОВАНИХ ВАРТОВИХ
МОРСЬКИХ РУБЕЖІВ.

Ізмаїльська мореходка

Н

авчальний заклад було створено 16 років тому для підготовки фахівців морської
охорони Державної прикордонної служби України. Нині, після
реформування, загін став державним
професійно-технічним
навчальним
закладом третього атестаційного рівня.
В
Ізмаїльській
мореходці
матросів-початківців готують до
несення служби на морі та на інших
водних просторах, навчають керувати різного роду плавзасобами та
обслуговувати їх вузли і агрегати,
розвиваючи при цьому першочергові
навички, якими повинен оволодіти
кожен моряк.
Потужна сучасна матеріальнотехнічна база: спеціалізоване обладнання, комп’ютерні кабінети, лабораторне устаткування, наочне приладдя, тренажери та різні технічні
засоби контролю дозволяють підвищити продуктивність підготовки курсантів та якість навчання.
Зокрема, сучасний інтерактивний
мультимедійний лазерний тир допомагає отримати базові вміння щодо
поводження зі зброєю різного виду та

додає новобранцям впевненості при
подальшій експлуатації. Після теоретичного курсу охоронці морських
рубежів приступають до практичних
занять, на яких відшліфовують індивідуальну та командну роботу вже з
реальною зброєю.
Вільний час курсантів – запорука
розвитку. Футбол, волейбол, рукопашний бій, настільний теніс та інші
види спорту тримають юних моряків
у формі та привчають до командної
роботи, яка є важливим атрибутом
дій на воді.
До того ж навчальний заклад тісно
співпрацює з профільними морськими закладами міста Ізмаїл. Прикладом є проведення практичних
занять з військовослужбовцями строкової служби на базі судна-тренажера
«Новий Донбас» навчального центру
ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство». Кожен з курсантів відпрацьовує навички боротьби з пожежею

на кораблі, порядок використання
і застосування індивідуальних та
колективних засобів порятунку на
воді. Опановують спуск рятувальних шлюпок та плотів на воду. Ці
навчання – завершальний етап базової підготовки охоронців морських
рубежів. Після її закінчення військовослужбовців направляють для
проходження подальшої служби до

загонів морської охорони, які безпосередньо виконують завдання у територіальному морі виключній (морській) економічній зоні України.
Крім того, загін співпрацює з
різними навчальними закладами
берегової охорони США, Туреччини,
Румунії, Прикордонної варти Республіки Польща та прикордонного
департаменту Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова.
Щорічно проводять спільні навчальні
тренінги, курси, семінари. Постійний
обмін досвідом з питань підготовки
персоналу та організації несення
служби на морі та на інших водоймах
дозволяє якісніше підійти до виконання поставлених завдань і зміцнення безпеки на водних просторах
нашої держави.

Владислав ДУБЕНКОВ

ТРЕНІНГ

Налагодити контакти зі ЗМІ
СПЕЦІАЛІСТИ З ПИТАНЬ
СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
МІСІЇ ЄС EUAM ДІЛИЛИСЯ
ДОСВІДОМ У СПІЛКУВАННІ
З ПРЕДСТАВНИКАМИ МАСМЕДІА. ДЛЯ ЦЬОГО НА
СПЕЦІАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ
ДО СТОЛИЦІ БУЛИ
ЗАПРОШЕНІ КЕРІВНИКИ
НИЗКИ ПРИКОРДОННИХ
ПІДРОЗДІЛІВ.

З

а участі експертів Консультативної місії Європейського
Союзу (EUAM) прикордонне
відомство впроваджує кращі
практики держав ЄС щодо співпраці з
мас-медіа. Так в Адміністрації ДПСУ
відбувся навчальний тренінг із удосконалення комунікаційних навичок,
за участі радника та експерта з питань
стратегічних комунікацій КМЄС в Україні Лучано Ліччарді і Катерини Шагіної.
Співпраця з цивільними журналістами та проблеми взаємодії з ними,
загальний стан інформаційної політики з висвітлення щоденної діяльності
прикордонної служби і алгоритм дій
охоронців рубежу під час кризових чи

неординарних ситуацій на державному
кордоні – ці питання, зокрема, обговорювали учасники заходу.
Крім того, на тренінгу радник з
питань стратегічних комунікацій навів
п’ять основних прикладів у спілкуванні
з журналістами. Першим із правил є
підтримка добрих відносин з медіа. Тут
розкривається основа ефективної комунікації та логіка побудови своєї думки, а
також використання соціальних мереж
як засобу спілкування.

Лучано Ліччарді наголосив: «Ніколи
не можна казати неправду. Не видавайте
за правду те, чого дійсно не знаєте. Коли
ви кажете неправду, ви піддаєте загрозі
довіру до вас та авторитет серед репортерів. Це те, що вони ніколи не забудуть».
Другим наріжним каменем правил
були інструменти комунікацій. Військовослужбовці мали відповісти на запитання «Як знайти правильний інструмент комунікації у найбільш вдалий
для повідомлення час?». Додатковим
завданням був вихід до преси. Як не
розгубитися у такій ситуації та логічно
вибудовувати свою думку, донести її до
опонента.
Третя тема – підготовка повідомлення. У діалозі з керівниками відділів
прикордонної служби Лучано Ліччарді
на слайді навів п’ять кроків до створення повідомлення. Це оригінальність,
послідовність, простота, стислість і зрозумілість. Після чого провів відповідне
тренування під назвою «Мозковий
штурм», де слухачі повинні були подумати про форму подачі повідомлення
та його подальшого використання у
контакті зі ЗМІ.
Четверта та п’ята теми виявилися
найцікавішими для наших офіцерів.
Вони обговорювали питання типів
інтерв’ю, формул відповідей та мали

змогу потренуватися, як поводитися
перед камерами.
– Камера – це ваша аудиторія.
Інтерв’ю – це не розмова. Вам необхідно
донести своє повідомлення до слухача.
Дайте журналісту не просто розповідь, а
історію, – додав радник з питань стратегічних комунікацій КМЄС в Україні.
– Консультативна місія Європейського Союзу надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної
безпеки. Представники місії надають
стратегічні консультації і практичну
підтримку. Ми намагаємося донести
найважливіші знання персоналу під час
здійснення комунікативної роботи з
висвітлення діяльності органу охорони
кордону. Не потрібно боятися журналістів, навпаки, з ними потрібно співпрацювати. Побудова дружніх та взаємовигідних відносин – це запорука успіху в
роботі. У ході тренінгу прикордонники
отримали необхідні практичні рекомендації для подальшої роботи з представниками інформаційного простору,
навчилися перед камерами відповідати
на запитання журналістів та отримали
сертифікати про успішне проходженнянавчання, – зазначив Лучано Ліччарді. 
Владислав ДУБЕНКОВ

СВЯТО
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28 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ, ПІСЛЯ
ДОБИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ,
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ВІД ІМЕНІ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ – ГРОМАДЯН
УСІХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ
ПРИЙНЯЛА І ВВЕЛА У ДІЮ
КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ.
ДОКУМЕНТ СТАВ ОСНОВНИМ
ЗАКОНОМ НАШОГО
СУСПІЛЬСТВА І МІСТИТЬ
ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ
ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ.

Вимір державності
БІЛЯ ВИТОКІВ ІСТОРІЇ
Ми – українці – європейська нація,
яка у своєму розвитку завжди намагалася брати приклад із країн Заходу,
хоча доля іноді розпоряджалася інакше.
Та всупереч їй видатні представники
нашого народу намагалися провести
свою націю до Європи не через «вікно»,
як це робили татаро-монгольські
нащадки – росіяни, а широкою дорогою
цивілізованого прогресу.
Яскравим підтвердженням цього
стала так звана Конституція Пилипа
Орлика «Пакт і Конституція прав і
вольностей Війська Запорозького»,
прийнята 5 квітня 1710 року. На жаль,
чинності вона не набрала, оскільки
була написана у вигнанні.
Та ми, українці, маємо привід
для гордості, бо Конституція Пилипа
Орлика була першим законом, який
проголошував Україну незалежною
республікою. У тексті цього документа її автори називають територію держави Війська Запорозького –
Україною. Самі ж його положення не
тільки узагальнили весь накопичений
у попередні роки державотворчий
потенціал козацтва, а й стали невичерпним джерелом для подальшої
боротьби українців за незалежність.
Помітним явищем у розвитку конституційного законодавства України
була Конституція Української Народної Республіки від 29 квітня 1918 року,
принципові засади якої сформулював
Микола Грушевський. Цим документом – Статутом про державний устрій,
права і вольності УНР – проголошувалась державна незалежність і територіальна цілісність України, рівність
прав її громадян. Проте нестабільна
соціально-політична обстановка в
Україні на той час не дозволила втілити засади Конституції в життя.
За часів комуністичної влади українцям з 1919 по 1978 роки, коли Радянська Україна перебувала у складі СРСР,
було «подаровано» аж чотири Конституції. Відповідно до потреб часу
та соціального розвитку «сім’ї братніх

народів» до Основного Закону щоразу
вносили зміни, які не відповідали
запитам суспільства. Про яке, наприклад, право на свободу думки і слова,
що гарантує нам нинішня Конституція суверенної України, могла тоді йти
мова, коли за негативне висловлювання про владу комуністів, громадянина наступного дня чекав зловісний
«чорний воронок» та роки неймовірних страждань у засланні в таборах
Караганди або Заполяр’я?

діяльність у забезпеченні їхніх конституційних прав. Тож часто можна
почути від співвітчизників, особливо напередодні святкування Дня
Конституції, слова обурення: «А що
вона дала мені в житті, хіба вихідний
день… Ось у Європі усе по-іншому».
Прикро сприймати таке спрощене
бачення головного документа життєдіяльності України. Однак, визнаймо,
що для незадоволення громадян є причини. З 1 грудня 2018 року прожитко-

«Людина, її життя і здоров’я, честь
і гідність, недоторканість і безпека
визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю… Держава відповідає
перед людиною за свою діяльність»
Такою була передісторія Конституції України, яку Верховна Рада 22
роки тому, 28 червня, ухвалила і ввела
в дію.
ЛАВРИ ПРАВА Й… ОБОВ’ЯЗОК
До основних положень Конституції належать норми, що визначають,
перш за все, загальні засади державного устрою. Так стаття 1 констатує,
що Україна – суверена і незалежна,
демократична, соціальна, правова
держава. А оскільки вона є такою, то у
статті 3 чітко сформульовано принцип:
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю… Держава відповідає перед
людиною за свою діяльність».
Відверто кажучи, для більшості
українців Основний Закон ще не став
настільною книгою. Однак уперше
ознайомившись із його положеннями, громадяни чи не найбільшу
увагу звертають саме на згадану
статтю про те, що держава несе відповідальність перед ними за свою

вий мінімум для працездатних українців становитиме 1921 гривню. Для
тих, які втратили працездатність (пенсіонери) – 1497 гривень. При нинішніх
цінах, особливо на продовольчі товари,
тут, дійсно, похизуватися нічим. Тож у
пошуках не так європейського життя,
як кращого заробітку для задоволення
потреб своїх сімей, тисячі наших співвітчизників виїжджають в інші країни
на правах «остарбайтерів».
Багато
сьогодні
справедливих нарікань і від громадян, котрі
на законних підставах чекають на
соціальне житло. Наприклад, лише
у столиці України таких більше 69
тисяч осіб. Минулого року київська
влада змогла вручити ключі новоселам лише від 110 квартир. Коли
цього свята дочекаються інші кияничерговики, важко навіть уявити.
У Держприкордонслужбі України
справи щодо вирішення квартирних
питань дещо кращі. У черзі на отримання власного житла у відомстві
нараховується трохи більше восьми
тисяч осіб. Новоселами минулого

року стали майже 200 сімей вартових
рубежу. І це завдяки тому, що керівництво Держприкордонслужби постійно
опікується соціальним захистом персоналу, ветеранів та їхніх сімей. Для
них, до речі, створено також усі умови
для лікування та оздоровлення.
Сама ж Україна нині переживає переломний момент: одночасно
реформує на європейських лад економіку, медицину, освіту, правосуддя,
місцеве самоврядування, водночас
намагаючись викорінити такі болючі
«виразки» суспільства як корупцію,
зловживання бюджетними коштами,
хабарництво та вивести економіку з
тіні. Мета одна, як проголошує сама
Конституція: дбати про своїх громадян, які є найвищою соціальною цінністю держави.
І все це у нелегкий час, коли Україні
доводиться відстоювати свій суверенітет на її східних теренах та вести бойові
дії з найманцями «русского мира».
Стаття 65 Основного Закону проголошує: «Захист Вітчизни, незалежності та
територіальної цілісності України… є
обов’язком громадян України».
На обпаленій війною землі Донбасу вже п’ятий рік з честю виконують
свій конституційний обов’язок воїниприкордонники. 70 із них віддали
життя у нерівній борні з ворогом. Імена
Героїв України – загиблих полковника
Євгена Пікуса і старшого лейтенанта
В’ячеслава Семенова, а також їхнього
побратима генерал-майора Ігоря
Момота та інших прикордонниківзахисників, – нині глибоко шановані
українським суспільством.
…А щодо того, як сприймати День
Конституції України – всенародним
святом чи додатковим вихідним, то
це залежить від особистої позиції
кожного, від ставлення до країни –
нашої Вітчизни. Адже нинішній
Основний Закон гарантує нам, серед
іншого, свободу волевиявлення.

Василь КЛИМЕНКО,
заслужений журналіст України
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Взаємодія, помножена
на досвід
У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ
TWINNING НА БАЗІ ОДЕСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ
ВІДБУВСЯ ПРАКТИЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ З ВИЯВЛЕННЯ ВИКРАДЕНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА КОРДОНІ.

П

ід час навчання вітчизняні
фахівці
прикордонного
контролю спільно з європейськими експертами відточували практичні навички ідентифікації транспортних засобів різних
типів та модифікацій.
Як відзначили колеги з Прикордонної варти Республіки Польща,
такого роду тренінги – досить ефективні та дієві. Експерти TWINNING
високо оцінили роботу посадових
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осіб Держприкордонслужби, які були
модераторами тренінгу, підкресливши вмілу організацію та методики його проведення.
Такі заходи дозволяють протидіяти
незаконному переміщенню через кордон викрадених транспортних засобів,
покращити рівень взаємодії між правоохоронними органами не тільки на
державному, але й на міжнародному
рівнях.

Костянтин КІЗІМ

НОВОБРАНЦІ

Клятва воїна
ПОНАД 160 ПРАВООХОРОНЦІВ – УЧАСНИКІВ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ «НОВЕ ОБЛИЧЧЯ КОРДОНУ» ТА ВОЇНІВ СТРОКОВИКІВ –
ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ У
ГОЛОВНОМУ ЦЕНТРІ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ.

Ц

ьому дню передувала копітка,
напружена робота. Зокрема,
усім бажаючим проходити
службу в рамках проекту,
довелося подавати анкети для участі у
конкурсі. Автоматизована електронна
система опрацювала результати анкетування без втручання посадових осіб
прикордонного відомства.
Кандидати пройшли тестування на
рівень розвитку загальних здібностей,
знання англійської мови та особистих
психологічних якостей. Перевірили і
їхню фізичну підготовку та провели
співбесіди з досвідченими фахівцями.
Охочі поповнити лави «зелених
кашкетів» мали привід для хвилювань.
Адже до складу кваліфікаційних комісій
проекту «Нове обличчя кордону» входили експерти Європейського Союзу,
Міжнародної організації з міграції, офіцери внутрішньої безпеки відомства,
прикордонного контролю та психологи.
Під час конкурсу сформувався рейтинговий список кандидатів та розпочався
процес підготовки прикордонників, які

прийшли на службу за результатами
вступної кампанії проекту.
У Головному центрі підготовки особового складу імені генерал-майора
Ігоря Момота молоді воїни отримали
практичні навички та теоретичні знання з тактики, військової та фізичної
підготовки й особистої безпеки.
І ось все позаду. На стройовому плацу
навчального закладу вишикувалися
понад 160 прикордонників, які пройшли необхідну військову підготовку.
Після внесення Бойового прапора новобранці в урочистій тиші склали присягу
на вірність українському народові.
Звертаючись до них, директор
Департаменту особового складу Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Микола Маланчій привітав
молоде поповнення прикордонників
з урочистою подією та висловив упевненість, що вони з честю виконають
поставленні перед ними завдання і
виправдають надії наставників та міжнародних консультантів.

Марина МАРКЕВИЧ

СПОРТ

Чемпіонські ривки

В

італійському Мілані днями
завершився
Чемпіонат
світу з гирьового спорту
серед чоловіків та жінок. У
змаганнях взяли участь спортсмени
з 27 країн світу, у тому числі й представники Державної прикордонної
служби України.
За підсумками змагань, молодший сержант Василь Потокій та сержант Василь Михайлінчик – у двоборстві, прапорщик Ольга Масловець –
у вправі ривок, а також старший прапорщик Володимир Поручіков – у
вправі довгий цикл вибороли золото
та звання чемпіонів світу.
Крім того, у двоборстві молодший
сержант Максим Олійник посів друге
місце та отримав звання срібного
призера чемпіонату світу, а головний
тренер Спортивного комітету підпол-
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ковник Андрій Яремус здобув золото
та звання чемпіона світу серед ветеранів.
Необхідно зазначити, що в загальнокомандному заліку збірна України
посіла третє місце.

Марина МАРКЕВИЧ
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