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Відверто
про головне
КОЛЕГІЯ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ПІДБИЛА ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОМСТВА У ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ
2018-ГО ТА ВИЗНАЧИЛА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА НАСТУПНИХ ШІСТЬ МІСЯЦІВ. У ЗАХОДІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
РАДНИК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІКТОР НАЗАРЕНКО, ПРЕДСТАВНИК АДМІНІСТРАЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ АНДРІЙ ЧЕРНЯВСЬКИЙ, ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ВАДИМ ТРОЯН,
ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПЕТРО ЦИГИКАЛ, КЕРІВНИКИ СТРУКТУРНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ ВІДОМСТВА.
СТОР. 4

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

2,415

млн
осіб

67

осіб

оформлено встановленим
порядком

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 19 незаконних мігрантів
затримано товарів і вантажів, які
незаконно переміщувалися через
державний кордон, на суму понад

905

тис.
грн

ДЕРЖАВА
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КОРОТКО
ПРО ГОЛОВНЕ

«АНТОНОВ» ВИХОДИТЬ
НА НОВІ ГОРИЗОНТИ
У передмісті Лондона під час
міжнародного авіакосмічного
салону Farnborough Airshow сталася
неординарна подія для українського
літакобудування. ДП «Антонов»,
що входить до складу
ДК «Укроборонпром», та підрозділ
компанії Boeing – Aviall Services, Inc.,
підписали Генеральну угоду. Ця подія
стане підґрунтям тісної взаємодії у
виробництві модернізованих літаків
Ан-148, Ан-158, Ан-178, сімейство
яких матиме позначення Ан-1X8
NEXT. Також під час Farnborough
Airshow-2018 ДП «Антонов» та
швейцарська компанія «AIRION Technologies SA» уклали
домовленість про налагодження
партнерства у розробці,
випробуваннях, сертифікації та
серійному виготовленні гібридних та
повністю електричних безпілотних
літальних апаратів. Вони будуть
створені на базі модульної
уніфікованої багатофункціональної
платформи, розробленої компанією
«AIR-ION Technologies SA» для
виконання цивільних та військових
задач. Попередньо запланували
виробництво чотирьох типів БПЛА з
максимальною злітною вагою
1500 кг та крейсерською швидкістю
185 км/год.
Василь ДРОЗДОВ

СИЛОВИКИ ПРОТИ
НЕЛЕГАЛІВ
Українські правоохоронці розпочали
загальнодержавну спецоперацію
«Мігрант». Про це повідомив перший
заступник міністра внутрішніх справ
Сергій Яровий. Метою спільних дій
є виявлення, документування та
припинення злочинної діяльності
іноземців.
– Цільові превентивні заходи з
нагляду та контролю за виконанням
законодавства у міграційній сфері
здійснюватимуться спільними силами
Нацполіції, Державної прикордонної
служби та Державної міграційної
служби і триватимуть до кінця
літа, – зазначив перший заступник
очільника МВС.
Аналіз злочинів, скоєних
нелегальними мігрантами, показав
необхідність негайного втручання
правоохоронців в ситуацію задля
покращення правопорядку та
безпеки країни. Крім того, перший
заступник Голови Нацполіції –
начальник кримінальної поліції
В’ячеслав Аброськін особливо
акцентував увагу на документуванні
злочинної діяльності саме
«кримінальних авторитетів», так
званих «злодіїв у законі», які мають
на меті впливати на криміногенну
обстановку в країні. Правоохоронці
вже встановили 42 «кримінальні
авторитети», з них сім – так звані
«злодії у законі». А загалом з початку
року виявлено понад 100 груп
нелегальних мігрантів. Для обміну
інформацією щодо порушників
правил перебування в Україні
та повної міжвідомчої взаємодії
на базі Ситуаційного центру
Нацполіції заплановано створення
міжвідомчого Ситуаційного центру.
Сергій ПОЛІЩУК
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НОВАЦІЇ

Кіберпершість у стилі хакі
У КИЄВІ СТАРТУВАВ ПЕРШИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЧЕМПІОНАТ
ФАХІВЦІВ З ПРОГРАМУВАННЯ,
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У СЕКТОРІ
ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ
УКРАЇНИ. ЗМАГАННЯ
ТРИВАТИМУТЬ З 23 ДО 27
ЛИПНЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ
ПАРКУ UNIT CITY. ЗАХІД
СТАВ МОЖЛИВИМ
ЗАВДЯКИ ПІДТРИМЦІ
ЦЕНТРУ СТРАТЕГІЧНИХ
КОМУНІКАЦІЙ STRATCOM
UKRAINE, АГЕНЦІЇ З ПИТАНЬ
ОБСЛУГОВУВАННЯ СИСТЕМ
ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ`ЯЗКУ НАТО
І ТРАСТОВОГО ФОНДУ НАТО
З УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ
КОМАНДУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ,
ЗВ`ЯЗКУ ТА ОБМІНУ
ІНФОРМАЦІЄЮ. З УКРАЇНСЬКОЇ
СТОРОНИ ГОЛОВНИМ
КООРДИНАТОРОМ ЗАХОДІВ
ВИСТУПИВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ
ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ.

В

ІТ-сфері такі чемпіонати називають хакатонами – спеціалізованими форумами, на
яких фахівці в галузі розробки
програмного забезпечення працюють над розв’язанням актуальної проблематики. Зокрема, за перші шість
місяців 2018 року в Україні відбулося
приблизно 20 заходів формату хакатон для розв’язання питань у аграрній,
космічній, культурній сферах, питаннях децентралізації, інновацій в інфраструктурі міст тощо.
Однак особлива «фішка» практичних заходів, які зараз проходять в
інноваційному парку Unit City, полягає в тому, що в Україні ніколи не відбувалися хакатони для вирішення
питань безпеки і оборони. Однак нині
ця сфера як ніколи потребує інноваційних рішень, нестандартних підходів
та свіжих ідей у секторі автоматизації,
міжвідомчої комунікації, моделювання
кризових ситуацій і формування сво-

єрідних кейсів з готовими оперативними відповідями на загрози й ризики
сьогодення.
Про це говорила і віце-прем`єрміністр Іванна Климпуш-Цинцадзе
на відкритті чемпіонату. «Сьогодні не
тільки зі зброєю в руках треба захищати країну, ми захищаємо її на багатьох лініях оборони. Очевидно, що одна
з них – це кібербезпека і обмін інформацією, вміння управляти через спеціальні засоби зв’язку і координувати дії
представників різних структур, які сьогодні стоять на сторожі Батьківщини» –
наголосила віце-прем’єр. – Ми очікуємо, що цей хакатон допоможе нам
відповісти на ті нагальні питання, які
перед нами постають. Його завдання
полягає саме в тому, щоб ми знайшли
рішення, які можемо в прикладному
вигляді використати і втілити в життя
щодня захищаючи нашу державу» –
додала пані Іванна.
Також віце-прем`єр-міністр нагадала, що українські військовослужбовці
у 2017 році на своєму дебютному хакатоні TIDE в Лондоні посіли призові місця
одразу в двох категоріях. Після цього і
виникла ідея провести хакатон у Києві.
«Ми здійснили переговори з НАТО і
вирішили, що спочатку проведемо український оборонний хакатон, після якого
найближчими роками нам вдасться реалізувати в Україні і натовський» – наголосила Климпуш-Цинцадзе.
Крім того, вона заявила, що Україна
вже сьогодні, по суті, є гарантом безпеки
Північноатлантичного альянсу зі сходу.
Віце-прем`єр-міністр також висловила

переконання, що Перший національний
хакатон з питань оборони та безпеки
України допоможе нашим фахівцям і
країні в цілому «бути ще цікавішими і
важливішими для НАТО».
У вирішенні актуальних завдань з
кібербезпеки в рамках цьогорічного
хакатону беруть участь фахівці Державної прикордонної служби, Національної
гвардії, Національної поліції, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації, Служби
безпеки, Командування ВійськовоМорських Сил Збройних Сил України,
Харківського університету повітряних
сил, Житомирського військового інституту, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.
Робота учасників триватиме в трьох
напрямках: моделювання, кодування та
комбінованому. Вони працюватимуть
над розробкою інноваційних архітектурних рішень, а також програмного
забезпечення з реалізації завдань для
сектору безпеки й оборони України в
контексті створення системи оперативного та бойового управління, зв’язку,
розвідки та спостереження. Чемпіонат
має створити умови для ефективної взаємодії талановитої молоді та професійних експертів України і НАТО з метою
формування інноваційних і технологічних рішень в контексті реалізації мереж
для майбутніх військових місій НАТО
Federated Mission Networking.
Прикордонне відомство сформувало дві команди: Національної академії та Головного центру зв’язку,
автоматизації та захисту інформації.
Капітани цих команд підполковники
Руслан Хоптинський та Віталій Мичківський зазначили, що участь у таких
заходах – це своєрідне поле для налагодження прямого контакту з колегами з
інших силових структур, обміну ідеями,
а також оцінки своїх можливостей у
вирішенні складних технічних завдань.
«Ми впевнені у власних силах і віримо,
що нам підкориться одна з переможних вершин цих змагань» – запевнили
офіцери-прикордонники.
Результати змагань будуть оприлюднені у п’ятницю 27 липня, коли
цей номер газети вже потрапить до
читачів. Тому про всі перипетії хакатону по-українські та його результати
ми розповімо у наступному номері
«Прикордонника України».
n
Андрій КУЧЕРОВ
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ПУЛЬС КОРДОНУ

СПЕЦОПЕРАЦІЯ

3

ВЗЯЛИ «ОТАМАНА»

НА ХАРКІВЩИНІ
СПІВРОБІТНИКИ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ТА
НАЦПОЛІЦІЇ ЛІКВІДУВАЛИ
КАНАЛ НЕЗАКОННОЇ
МІГРАЦІЇ ГРОМАДЯН ІЗ КРАЇН
ПІВДЕННО - СХІДНОЇ АЗІЇ.

О

можливі маршрути руху мігрантів,
правоохоронці виконували доручення
слідчого і проводили необхідні розшукові дії. Зокрема, протягом тривалого
часу документували факти незаконного перетину державного кордону
України. З’ясувалося, що маршрут
затриманих іноземців розпочинався
в Росії. Туди вони приїздили легально
під виглядом вболівальників на Чемпіонат світу з футболу 2018, а далі транзитом використовували Україну, аби
незаконно потрапити до країн Західної Європи.

З лютого цього року задокументовано 11 епізодів протиправної діяльності з боку 22 осіб, причетних до
функціонування цього каналу незаконної міграції, які діяли на території
чотирьох областей України. Затримано
49 незаконних мігрантів з Бангладеш,
В’єтнаму, Афганістану, Сомалі, Пакистану, Непалу та М’янми.
Триває комплекс кримінальнопроцесуальних дій, спрямованих на
притягнення до відповідальності всіх
осіб, причетних до цього злочину.
n
Дмитро КАЛЬНИЦЬКИЙ

«КОРДОН-2018»

Спільні зусилля приносять результати
СПІЛЬНА СПЕЦІАЛЬНА
ПРИКОРДОННА ОПЕРАЦІЯ
« КОРДОН -2018», РОЗПОЧАТА
В КВІТНІ ЦЬОГО РОКУ,
ВЖЕ ПРИНЕСЛА СУТТЄВІ
РЕЗУЛЬТАТИ В ПРОТИДІЇ
ЗЛОЧИНАМ НА ДЕРЖАВНОМУ
КОРДОНІ.

О

перація «Кордон-2018» проходить за ініціативи та під
керівництвом Держприкордонслужби. Вона спрямована
на зниження рівня протиправної діяльності на держрубежі. Особливу увагу
правоохоронці зосередили на протидії
нелегальній міграції, контрабанді наркотичних речовин, зброї, боєприпасів,
а також на припиненні незаконного
переміщення підакцизних товарів.
Разом з підрозділами прикордонного
відомства в операції беруть участь
представники взаємодіючих структур,
Збройних Сил України і прикордонних відомств суміжних країн, зокрема
Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови та міжнародних організацій, таких як FRONTEX, EUBAM,
INTERPOL, EUROPOL.

..

ГАРЯЧІ БУДНІ

Перерваний транзит

перативники Східного регіо
нального
управління
під
керівництвом та координацією Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Держприкордонслужби України у взаємодії із
Управлінням боротьби із злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми,
Національної поліції успішно завершили розробку етнічного злочинного
угруповання, яке організувало переправлення мігрантів через державний
кордон. Ліквідовано транзитний канал
незаконної міграції іноземних громадян із Південно-Східної Азії до Росії,
а далі − до українсько-угорської та
українсько-польської ділянок кордону
через Одесу та Київ.
Під час спільної операції у Харкові правоохоронці затримали організаторів цього злочинного промислу
разом із співучасниками та черговою
групою незаконних мігрантів, серед
яких дев’ять громадян Бангладеш,
Непалу та М’янми. Шукачів кращої
долі намагалися незаконно переправити через Харків та Київ до Польщі.
Щоб викрити канал та встановити усі

ПРИКОРДОННИК
Украiни

За перші чотири місяці спільних
заходів співробітники Держприкордонслужби спільно з представниками
взаємодіючих органів затримали 175
незаконних мігрантів, виявили більше
двох тисяч порушників державного
рубежу та прикордонного режиму, не

допустили в’їзд на територію України понад тисячі потенційних нелегалів. Крім того, за цей період виявлено
та вилучено близько 70 кг наркотичних засобів, майже 40 одиниць зброї,
більше тисячі одиниць боєприпасів.
Також не допущено прихованого вивезення з території України понад 80 кг
бурштину, 400 літрів спирту та більше
мільйона пачок сигарет.
В рамках операції «Кордон-2018»
на регіональному рівні створено міжвідомчі координаційні та мобільні
групи. Вони забезпечують оперативність та ефективність протидії незаконній діяльності в пунктах пропуску
та на шляхах руху правопорушників. До
їхньої компетенції входить перевірка
суб’єктів авіаційної діяльності за межами контрольованих прикордонних
районів, огляд потягів, що рухаються в
бік кордону, та місць можливого накопичення контрабандних товарів і вантажів. На найбільш активних ділянках
кордону проводять спільні патрулювання у взаємодії з відповідними органами суміжних країн. Крім того, аби
підвищити щільність охорони рубежу
задіяно
резерви
Держприкордонслужби та прикордонну авіацію, у тому
числі безпілотну.
n
Людмила ТКАЧЕНКО

На КПВВ «Мар’їнка» військовослужбовці
Краматорського прикордонного
загону та співробітники Державної
фіскальної служби зі складу Об’єднаних
сил під час огляду автомобіля
Toyota Corolla виявили в одного
з пасажирів документи, видані на
тимчасово окупованій території.
Мешканець окупованого Донецька
намагався приховати службове
посвідчення «Международная
национально-патриотическая и
спортивно-оборонная организация
ДНР «Казачество ДНР», знак якості
«Народный контролёр общественного
движения «Донецкая республика» та
членський білет громадського руху
«Донецкая республика». Згодом
правоохоронці встановили, що
чоловік також є членом організації
«Казачество» з 2003 року та має
чин так званого «генерал-отамана».
Намагаючись приховати свою
причетність до незаконних формувань,
він запропонував прикордонникам
хабар у розмірі тисячі гривень за
нерозголошення цього факту, на що
отримав категоричну відмову. Чоловіка
передали працівникам Національної
поліції для прийняття відповідного
правового рішення.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

НЕЛЕГАЛЬНИМИ
СТЕЖКАМИ
На ділянці відповідальності
прикордонний наряд «Гута» виявив
ознаки перебування людей поблизу
державного рубежу. «Зелені кашкети»
одразу розпочали пошукові дії
та повідомили про заходи колег
зі Словаччини. Для підвищення
ефективності пошуку та недопущення
правопорушення українські
вартові рубежу ініціювали спільне
патрулювання з європейськими
колегами. Стежина зім’ятої трави
вивела спільний наряд на чотирьох
азіатів. Вони рухались у бік Словаччини
та намагались перетнути кордон.
Ще вісьмох порушників затримали
словацькі правоохоронці неподалік
місця виявлення першої групи
мандрівників. Іноземці не мали
жодних документів, однак назвались
громадянами В’єтнаму. Наразі тривають
процесуальні заходи, ідентифікація
затриманих і пошук осіб, причетних до
незаконної мандрівки іноземців.
Олена ТРАЧУК

РЕКОРДСМЕНКА
З БАКУ
В авіаційному пункті пропуску «Львів»
співробітники Держприкордонслужби
виявили громадянку Азербайджану
з рекордною кількістю підроблених
відміток про перетин кордону України.
В результаті поглибленої перевірки
паспортного документа правоохоронці
встановили наявність на його сторінках
14 недійсних відтисків даташтампів
Державної прикордонної служби
України. Стосовно рекордсменки
направлено повідомлення до
Нацполіції про виявлення ознак
кримінального правопорушення,
передбаченого статтею 358
ККУ (Підроблення документів,
печаток, штампів та бланків, їх збут,
використання підроблених документів).
Ярослава МЕЛЬНИК

АКЦЕНТИ
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Украiни
КОЛЕГІЯ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
ПІДБИЛА ПІДСУМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОМСТВА У
ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ ЦЬОГО
РОКУ ТА ВИЗНАЧИЛА
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА
НАСТУПНИХ ШІСТЬ МІСЯЦІВ.
У ЗАХОДІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ
РАДНИК ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ ВІКТОР НАЗАРЕНКО,
ПРЕДСТАВНИК АДМІНІСТРАЦІЇ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ АНДРІЙ
ЧЕРНЯВСЬКИЙ, ЗАСТУПНИК
МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ ВАДИМ
ТРОЯН, ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ПЕТРО ЦИГИКАЛ,
КЕРІВНИКИ СТРУКТУРНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АПАРАТУ ВІДОМСТВА.

В

ідкриваючи засідання Колегії генерал-полковник Петро
Цигикал зазначив, що попри
динамічну обстановку на
державному
кордоні, спільними
зусиллями відомству вдалося забезпечити її контрольованість. З метою
зниження рівня протиправної діяльності на держрубежі і мінімізації терористичних загроз проведено низку
додаткових заходів, у тому числі й за
участі іноземних партнерів. Зокрема,
наразі тривають спільні операції
«Кордон» та «Рубіж». Також реалізується урядове завдання «Україна без
контрабанди».
Окрім того, очільник відомства підкреслив, що перша половина 2018 року
видалася досить насиченою на різні
заходи та події. Насамперед важливою
для нас була інспекційна перевірка
Адміністрації Президента України, яка
загалом позитивно оцінила діяльність
Служби.
30 квітня на державному рівні ми
відзначили 100-річчя прикордонної
охорони та провели черговий випуск
офіцерів Національної академії. Відтепер це – нова дата професійного свята
українських вартових рубежу.
Відомство продовжувало тісно
співпрацювати з Національною поліцією та іншими правоохоронними
структурами при забезпеченні про-
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КОЛЕГІЯ ДПСУ

Відверто про головне
ведення масштабних заходів міжнародного рівня. Так, для футбольних
команд та уболівальників, які прибули
на фінал Ліги чемпіонів УЕФА, у вітчизняних пунктах пропуску було створено
атмосферу української гостинності.
При цьому ефективно діяла безпекова
складова.
– Вдосконалюється організаційна
структура, триває нарощення щільності
охорони кордону, підвищується ефективність оперативного блоку, реформуються сили швидкого реагування, –
підкреслив генерал-полковник Петро
Цигикал. – В рамках цих завдань в
Одесі розпочато розгортання регіонального управління Морської охорони. Водночас із 1 лютого цього року
повноцінно функціонують новостворені Донецько-Луганське регіональне
управління та Лисичанський загін.
Розгорнуто 19 відділів прикордонної
служби та 46 відділень інспекторів
прикордонної служби.
Крім того, Голова Держприкордонслужби звернув увагу присутніх на проведену роботу щодо змін в нормативноправовій базі. Очікується рішення парламенту щодо криміналізації статей
за порушення державного кордону і
контрабанду. Прийняття цих норм буде
потужним ударом по протиправній
діяльності на державному кордоні. А ще
більшої ефективності додасть надання
Держприкордонслужбі
повноважень
слідства.
Заступник міністра внутрішніх
справ Вадим Троян зосередив увагу
членів Колегії на тому, що наразі усі
компоненти системи МВС активно
готуються до відновлення державного
суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та

Луганській областях. І коли цей процес
розпочнеться, значна кількість роботи
ляже на плечі саме Держприкордонслужби.
– Нещодавно міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков презентував Стратегію відновлення цілісності України
та деокупації Донбасу «Механізм малих
кроків». Ми пропонуємо повну реінтеграцію Донбасу в економічний, правовий і гуманітарний простір України. На
Держприкордонслужбу припадає значний обсяг роботи і відповідальність за
відновлення держкордону, – підкреслив
Вадим Троян.
Окремо заступник міністра зупинився на створенні Єдиної системи
авіаційної безпеки та цивільного
захисту МВС.
– Як ви знаєте, до кінця цього року
ми вже отримаємо перші чотири вертольоти. Держприкордонслужба повинна активно готуватися до отримання
машин. Основними завданнями авіаційного прикордонного підрозділу
стануть: цілодобовий повітряний моніторинг держкордону та оперативне
реагування на його порушення; дистанційний контроль за локальними ділянками кордону в режимі реального часу;
ведення десантно-штурмових дій для
боротьби з протиправною діяльністю
на кордоні, – сказав він.
Загальну оцінку діяльності Служби
за перше півріччя поточного року на
засіданні Колегії за своїми напрямами
озвучили керівники департаментів та
управлінь Адміністрації. Зокрема, вони
акцентовали увагу на тому, що загальна
кількість затриманих нелегальних
мігрантів, порівняно з аналогічним
періодом минулого року збільшилася
на 22%. На 28% зросла й кількість затриманих осіб за незаконне перетинання
кордону. Водночас за звітній період
кількість виявленої зброї зменшилася
на 23%. Загалом у першому півріччі
2018 року співробітники прикордонного відомства виявили майже 290
одиниць зброї. Обсяги знайдених вибухових речовин збільшилися у 5,9 раза
(2018 р. – 55,7 кг, 2017 р. – 9,5 кг).
Наркотичних засобів за перше півріччя було виявлено понад 70 кілограмів. При цьому 65% з них становили
наркотичні речовини рослинного походження, а 34% – кокаїн та героїн.
У фокусі уваги Колегії було також
питання протидії незаконному переміщенню товарів через державний

кордон. У поточному році вже задокументовано 1,8 тисячі спроб перевезення контрабанди загальною вартістю
близько 117,5 мільйона гривень.
Найбільша активність незаконного
переміщення товарів, а саме сигарет,
алкоголю, автотранспорту, предметів
антикваріату та бурштину, зберігалася
на кордоні з Польщею, Російською
Федерацією, Молдовою, Румунією та
на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Маємо вагомі здобутки й у питанні
боротьби з тероризмом. Оперативнорозшуковими підрозділами Держприкордонслужби встановлено 124 особи,
причетні до діяльності незаконних
збройних формувань. Крім того, триває
перевірка матеріалів стосовно ще 203
таких громадян. За звітній період було
затримано дев’ятеро бойовиків та посібників, ініційовано заборону в’їзду 25
іноземцям, можливо причетним до міжнародної терористичної діяльності, та
виявлено шість схованок з боєприпасами.
Слід зазначити, що Держприкордонслужба, як один із суб’єктів протидії злочинам, пов’язаним з торгівлею
людьми, проводить системну роботу зі
своєчасного виявлення та припинення
злочинів, дискредитації каналів торгівлі людьми, а в першу чергу з їх повної
ліквідації, затримання організаторів та
притягнення їх до кримінальної відповідальності. У першому півріччі 2018
року підрозділами прикордонного
відомства припинено функціонування
шести злочинних груп та ліквідовано
вісім каналів торгівлі людьми. Також
триває робота щодо дискредитації ще
чотирьох каналів. Розпочато 13 кримінальних проваджень за ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини»,
виконано 79 доручень на проведення
слідчих дій та попереджено вивезення
за кордон 19 потенційних жертв торгівців «живим товаром».
Наприкінці засідання Голова Держ
прикордонслужби Петро Цигикал зупинився на основних аспектах подальшої
діяльності відомства. У першу чергу,
це стосується протидії транскордонній
злочинності всіма наявними силами і
засобами, модернізації охорони кордону, розгортання регіонального управління Морської охорони, нарощення
кадрового потенціалу та боротьби з
корупцією.
n
Андрій ГЕРАСИМКІВ
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ЗБОРИ

Налаштувати людей
на відповідальну справу
НА БАЗІ ОКРЕМОЇ
КОМЕНДАТУРИ ОХОРОНИ
І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
ПРОЙШЛИ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНІ ЗБОРИ КЕРІВНОГО
СКЛАДУ ПО РОБОТІ З
ПЕРСОНАЛОМ. ФАХОВУ
МАЙСТЕРНІСТЬ ВІДТОЧУВАЛИ
ЗАСТУПНИКИ НАЧАЛЬНИКІВ
РЕГІОНАЛЬНИХ УПРАВЛІНЬ,
ПРИКОРДОННИХ ЗАГОНІВ
ТА ВІДДІЛІВ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ З ПЕРСОНАЛУ.

С

лід зауважити, що нав
чально-методичні збори у
такому складі проводили
вперше. Основною метою
заходу було удосконалення системи
роботи з персоналом відповідно до
вимог Голови Державної прикордонної служби, підвищення організаторських навичок керівного складу прикордонних підрозділів, напрацювання
концептуальних засад роботи з персоналом та перевірка рівня професійної
підготовки учасників.
В ході зборів акцентували увагу на
зміцненні моральних цінностей і правил стосунків людей у колективі, оптимізації структури персоналу, сукупності документів, що регламентують
діяльність прикордонників, методах і
засобах організації служби, методології лідерства та формування здорового
колективу.
Заступники начальників регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби і відділів прикордонної служби з персоналу удосконалили
свої теоретичні знання та практичні
навики, напрацювали єдині підходи до
виконання завдань з організації бойової готовності та мобілізаційної підготовки. В ході зборів вони покращили
знання з окремих напрямків кадрового
забезпечення, охорони праці, підготовки персоналу і протидії втягуванню
у корупцію та інші правопорушення.
Крім того, учасники зборів пройшли
практичні заняття з тактичної медицини за навчальною програмою курсу
бійця-рятувальника «Надання домедичної допомоги в секторі обстрілу»,
вдосконалили навички з організації
відомчої пожежної охорони.
Підбиваючи підсумки навчальнометодичного збору, Голова Державної
прикордонної служби України Петро
Цигикал наголосив, яка важлива роль
відведена заступникам з персоналу,
та визначив напрямки зосередження
зусиль у їхній службовій діяльності.
– Хочу подякувати за роботу і побажати вам натхнення. Багато вже зро-

блено, а буде ще більше. Держприкордонслужба змінюється, як і інші правоохоронні та державні органи влади.
Тому навчально-методичні збори
керівного складу по роботі з персоналом, під час яких проводяться не лише
шаблоні заняття, але й відбувається
інформування про кримінальну відповідальність за протиправну діяльність,
є вкрай важливими. Ми завжди маємо
пам’ятати, що персонал Держприкордонслужби поза політикою, наше головне завдання – охороняти кордон і бути
патріотично налаштованими громадянами своєї країни. Я − за стабільність. Якщо військовослужбовець гідно
і з честю виконує свої завдання, тоді
будуть нагороди, звання і призначення
на вищі посади.
Також Голова Служби відзначив
принцип роботи зі строковиками, які

переходять на контрактну службу до
лав прикордонного відомства. Крім
того, згадав про підготовку бойового
резерву.
– Сьогодні ми нарощуємо зусилля
на морі, у повітрі і на суші. Розгортаємо усі підрозділи морського спецназу
в Азовському морі, наступного року
надійдуть вже перші 15 французьких
гелікоптерів, є замовлення і щодо катерів. Продовжуємо будувати житло для
військовослужбовців, санаторії у Моршині і Немирові, на території «Аркадії» будемо зводити ще будинок на сто
кімнат. Також ми сьогодні розгортаємо
навчально-тренувальний загін морської охорони в Ізмаїлі, а в одному із
сумських ліцеїв з п’ятого класу будуть
готувати майбутніх прикордонників.
Ваше завдання, як керівного складу
по роботі з персоналом, – налаштову-

вати людей на відповідальну справу. І
давайте разом виконаємо цю почесну
місію! – сказав Петро Цигикал.
У вільний від занять час для заступників з персоналу провели культурну
програму. Офіцери переглянули програму «Кордон Держави» до 100-ї річниці створення Окремого корпусу
кордонної охорони УНР та фільм
«Перехрестя Балу». Також виступили
артисти Академічного ансамблю пісні
і танцю України Державної прикордонної служби, творчого патріотичного
об’єднання «Музичний батальйон»
та художниця Беата Куркуль. Кращих
військовослужбовців за результатами
роботи у першому півріччі Голова
Держприкордонслужби нагородив відомчими відзнаками.
n
Наталія УСТЬЯНЦЕВА
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ПІСЛЯ П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ,
СХОДЖЕННЯ СВЯТОГО
ДУХА НА АПОСТОЛІ, КОЛИ
УТВОРИЛАСЬ ЦЕРКВА
ХРИСТОВА, КОЖНОГО
АПОСТОЛА БОГ БЛАГОСЛОВИВ
ПРОПОВІДУВАТИ СВЯТЕ
ЄВАНГЕЛІЄ РІЗНИМ НАРОДАМ
ЧЕРЕЗ КИДАННЯ ЖЕРЕБА.
І ОСЬ НЕСТИ СЛОВО БОЖЕ
НА НАШУ УКРАЇНСЬКУ
ЗЕМЛЮ ВИПАВ ЖЕРЕБ
СВЯТОМУ АПОСТОЛУ АНДРІЮ
ПЕРВОЗВАНОМУ.

У

стародавньому
літописі
«Повість минулих літ» розповідається про подорож
Андрія Первозваного в
українські землі: «І прибув він до гирла
Дніпрового, а звідти вирушив угору по
Дніпру. І сталося, що він прибув і зупинився під горами на березі. А ранком,
уставши, промовив він до учнів, що
були з ним: «Бачите ви гори ці? На
горах цих засяє благодать Божа, буде
місто велике і багато церков здвигне
тут Бог». І піднявся він на гори ці,
поблагословив їх, помолився Богу і зійшов з гори цієї, де пізніше виріс Київ».
Відтоді промайнуло багато років,
постало на горах велике і славне місто
Київ. Минали війни, на зміну одним
князям приходили інші, але не було
того князя, тієї людини, яка би стала
достойним продовжувачем справи
апостола Андрія Первозваного, яка
б об’єднала сусідні племена в єдину
Велику Київську Русь.
І послідовником апостола Андрія
Первозваного став рівноапостольний
князь Володимир, який хрестив Київську Русь, український народ та приєднав кордони держави до світової
європейської християнської спільноти.
Князь Володимир, будучи вихованим своєю бабусею, християнкою княгинею Ольгою, пізнав хибність язичества і за її прикладом вирішив змінити язичницьку віру. Дізнавшись про
цей намір, до нього приходили посли
від надволзьких хозарів-магометан,
від латинників, від кримських юдеїв і
від греків: кожен з послів пропонував
йому прийняти його віру.
Віра хозарів-магометан не подобалася князеві, бо забороняла пити вино,
їсти свинину і вимагала обрізання.

1030-РІЧЧЯ ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ-УКРАЇНИ

Засяє благодать
Латинникам Володимир відмовив, бо
і раніше Русь не приймала віри від
Пап. Юдеїв запитав: «Де ваша Батьківщина?». Вони відповіли: «В Єрусалимі,
але Бог, розгнівавшись, розпорошив
нас по чужих землях». Володимир сказав їм: «Як же ви, засуджені Богом і
розпорошені по чужих землях, смієте
пропонувати прийняти ваш закон?».
Прийшов, нарешті, грецький
проповідник-філософ і почав доводити неправоту інших вір і вчити
великого князя закону християнського. На завершення своєї проповіді він показав Володимиру образ
Страшного суду, на якому були намальовані праведники, які йдуть до раю,

і грішники, що йдуть до пекла на вічні
муки. Великий князь, зітхнувши, сказав: «Добре тим, що йдуть до раю, а
горе тим, які йдуть до пекла». – Хрестись, – сказав філософ, – і будеш у раю
з праведниками. Відпустивши грецького проповідника, Володимир скликав бояр і міських старійшин і просив
у них поради, яку віру прийняти.
Бояри відповіли великому князеві:
«Кожен свою віру хвалить, князю;
а хочеш добре довідатися, пошли
розумних людей дізнатися на місці,
яка їхня віра, як вони служать Богу».
Володимир за порадою бояр послав
десять мужів спочатку до надволзьких
хозарів, потім до латинників і, наре-

шті, до греків у Константинополь.
Побували вони скрізь. У Константинополі Патріарх, довідавшись про їхнє
прибуття, повелів приготувати все
потрібне для урочистої служби Божої:
запалили у величному Софійському
соборі панікадила, зібрали хори співаків, і сам Патріарх з усім духовенством
відправив літургію.
Ця урочистість справила на послів
велике враження. Коли вони повернулися до Києва, доповіли великому князю, що вони не задоволені
іншими вірами, а про грецьку сказали: «Ми не знали, стоячи у храмі, на
небесах ми знаходимося чи на землі:
адже на землі немає такої краси, там
дійсно Бог перебуває з людьми. Всяка
людина, скуштувавши солодкого,
не захоче їсти гіркого; так і ми не
можемо бажати іншої віри, крім віри
греків». А бояри при цьому зауважили
князеві: «Якби не добрий був закон
греків, то бабуся твоя Ольга, наймудріша з людей, не прийняла б її».
Володимир твердо вирішив прийняти віру грецьку православну і
почав думати про хрещення. Проте
як язичник і войовничий князь він
не хотів принижуватися перед греками і покірно просити у них хрещення. Володимир прагнув і віру
православну здобути шляхом завоювання. Для цього він з військом
пішов на Тавриду і взяв грецьке місто
Херсонес, або Корсунь, це недалеко
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Володимир за порадою бояр
послав десять мужів спочатку до
надволзьких хозарів, потім до
латинників і, нарешті, до греків у
Константинополь. Побували вони
скрізь. Довідавшись про їхнє прибуття,
Патріарх Константинопольський
повелів приготувати все потрібне для
урочистої служби Божої: запалили
у величному Софійському соборі
панікадила, зібрали хори співаків,
і сам Патріарх з усім духовенством
відправив літургію.

Божа!
від нинішнього Севастополя. Звідси
він відправив послів до грецьких
імператорів Василія і Костянтина і

наказав передати: «Я взяв ваше
славне місто, але коли ви не віддасте
за мене сестру Анну, то з вашим містом Царгородом я зроблю те саме, що
з Херсонесом».
Почувши це, царі обіцяли вмовити Анну, а Володимиру переказали: «Охрестися, тоді пошлемо свою
сестру до тебе». Володимир відповів: «Хай охрестять мене ті (священики), хто прибуде разом із сестрою
вашою». Царі погодилися і послали до
Володимира сестру Анну, а на руську
кафедру митрополита Михаїла з
почтом, кліром, багатьма святими
мощами й іншими святощами.
«З Божою волею Володимир захворів і нічого не бачив. Він не знав,
що йому робити і дуже переживав.
Цариця йому сказала: «Коли хочеш
видужати, швидше охрестися; коли ж
не охрестишся, то не відстане від тебе
хвороба». На це Володимир відповів:
«Коли це правда, то великий Бог християнський!»

І Володимир наказав себе охрестити. Тоді єпископи зі священиками
охрестили його, давши ім’я Василій. Як тільки єпископ поклав руку
на князя, той одразу прозрів… Зрадівши такому несподіваному одужанню, Володимир прославив Бога
й сказав: «Аж тепер я пізнав правдивого Бога!».
У древньому Херсонесі, де кожний
камінь пам’ятав святого Андрія Первозваного, відбулося вінчання святого рівноапостольного Володимира
та блаженної Анни, підтвердивши
споконвічне єднання благовісту
Христового на Русі й у Візантії.
«Як тільки повернувся Володимир додому, наказав поскидати ідолів – одних посікти, а інших попалити. А Перуна наказав прив’язати
коневі до хвоста й тягти з гори через
Боричів потік до річки, а 12 мужам
підпихати його киями. Дотягнувши,
кинули Перуна в Дніпро… А по
цьому Володимир відправив посланців по всьому місту, наказуючи:
«Хто не прийде завтра до річки –
багатий він чи вбогий, старець чи
невільник – той стане противний
мені».
У призначений день усі жителі
Києва з жінками і дітьми прийшли на
Дніпро. Всі увійшли у воду і стояли:
дехто по шию, інші по груди; малі
діти біля берега, матері тримали на
руках немовлят; священики стояли
на березі річки й читали молитви
хрещення.
Володимир, спостерігаючи це,
радів, що він і його люди пізнали
істинного Бога. Цього дня, як зауважує літописець, земля і небо раділи.
Подія ця відбулася у 988 році після
Різдва Христового.
1030 років пройшло з тих часів, і
тисячі років на благословенних берегах Дніпра стоїть золотоверхий Київ –
столиця України та центр православної віри у Східній Європі.
На нас, нащадках славетних пращурів, лежить велика відповідальність за збереження України, її історичної та релігійної спадщини.
Слава Ісусу Христу!
Слава Україні!
Юрій ПАРФАНЮК
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28 липня українці відзначатимуть
День хрещення Київської Русі –
України. Це свято покликане
нагадувати про значення
православних традицій в історії та
розвитку нашого суспільства.
День хрещення Київської Русі –
України було встановлено 25 липня
2008 року, після того, як тодішній
президент підписав відповідний
указ, згідно з яким відзначати цей
день прийнято щороку 28 липня, в
день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира – хрестителя
Київської Русі.
Інформаційно-просвітницький
відділ Української Православної
Церкви повідомляє, що цього року
відзначається не лише 1030-та
річниця прийняття Хрещення, а й
30-та річниця відновлення чернечого
життя в Києво-Печерській лаврі.
27 та 28 липня з нагоди Дня
Хрещення Русі та пам’яті святого
благовірного князя Володимира
відбудуться урочисті богослужіння
на Володимирській гірці та у Святій
Лаврі. У зв’язку з цим, 27 числа
на Володимирській гірці пройде
урочистий подячний молебень,
де можна буде вклонитися семи
великим святиням.
Молебень розпочнеться о 13:00,
а після його завершення, о 13:30,
відбудеться Велика хресна хода від
Володимирської гірки до КиєвоПечерської лаври, де почнеться
урочисте всенічне бдіння. Святині,
мощі і чудотворні ікони будуть
цілодобово доступні в Трапезному
храмі преподобних Антонія і
Феодосія Печерських.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЗНАЙ НАШИХ!

Усик – абсолютний чемпіон!
21 ЛИПНЯ 2018 РОКУ –
ОСОБЛИВИЙ ДЕНЬ ДЛЯ
ВСЬОГО СВІТОВОГО
БОКСЕРСЬКОГО
СПІВТОВАРИСТВА.
ЗДОБУВШИ ПЕРЕМОГУ НАД
РОСІЯНИНОМ МУРАТОМ
ГАССІЄВИМ, УКРАЇНСЬКИЙ
БОКСЕР ОЛЕКСАНДР
УСИК СТАВ АБСОЛЮТНИМ
ЧЕМПІОНОМ СВІТУ У
ВАГОВІЙ КАТЕГОРІЇ ДО
90,7 КІЛОГРАМА.

Ц

ей поєдинок викликав
неабиякий ажіотаж, адже
на кону була не тільки перемога, але й чотири чемпіонські пояси найпрестижніших боксерських асоціацій. Однак яскравого
протистояння, на яке очікували глядачі та багатомільйонна телеаудиторія, не вийшло. Усик методично,
майже по-гросмейстерські, переграв грізного опонента, зробивши
ставку на відмінну техніку. У результаті, всі судді беззаперечно віддали
перевагу українському боксеру: за
результатами 12 раундів Усик переміг за одностайним рішенням –
120:108, 119:109, 119:109. Олександр
зберіг свої пояси чемпіона світу
за версіями WBO та WBC, а також
долучив до них пояси WBA Super й
IBF (ними володів Гассієв) та пасок
журналу The Ring, який вручають

звитяжцеві поєдинку двох найсильніших бійців вагової категорії. Крім
того, Усик отримав Кубок Мухаммеда Алі.
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НОВІ ПОГОНИ

Батьки та сестра Людмила щиросердечно вітають начальника відділу
Північного регіонального управління
полковника МАЛИШЕВА Едуарда
Івановича з нагоди 50-річчя з дня
народження!
Бажаємо тобі, наш рідний,
Щастя, здоров’я і сили,
Щоб довгі літа
плечей не схилили,
Щоб спокій і мир
панували на світі
І радість знайшов
ти в онуках і дітях!
Хай доля дарує
тобі щирі хвилини,
У дружньому колі і колі родини!
Нехай збуваються всі твої мрії і
досягаються поставлені цілі, а успіх
супроводжує весь твій життєвий
шлях!
* * *
Рада ветеранів громадської організації «Чернівецьке об’єднання
ветеранів-прикордонників
України»
щиро
вітає
ветеранівприкордонників,
які
святкують
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

Як свідчить статистика, український чемпіон став другим українцем в історії, який об’єднав чемпіонські пояси. Раніше це вдалося

лише Володимиру Кличку, який у
2008 році став володарем титулів
IBF, WBO і IBO. Окрім того, Олександр Усик побив рекорд боксера
Евандера Холіфілда за швидкістю
об’єднання чемпіонських поясів у
важкій вазі. Він це зробив у 14-му
бою на профі-рингу, тоді як американець Холіфілд – у 15-му поєдинку
в 1987 році.
Після прибуття чемпіона на
рідну землю охоронці кордону подарували Олександру Усику, який,
до речі, раніше входив до спортивної команди Держприкордонслужби, квіти і побажали подальших
кар’єрних звершень. Чемпіон подякував за теплий прийом та з вигуками «Слава Україні!» попрямував
на вихід з аеропорту, де на нього вже
чекали десятки представників ЗМІ та
шанувальники.
Нового чемпіона після перемоги
також привітав Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал. «Олександр Усик у Москві здобув чергову
переконливу перемогу! Прикордонна
школа не була для Олександра зайвою.
Кубок Мухаммеда Алі тепер в надійних
руках українця! Від себе і від усього
прикордонного відомства вітаю Олександра з цією яскравою перемогою!
Історію сучасного боксу пишуть українці! Нехай у цьому літописі буде ще
багато славних жовто-блакитних сторінок! Нових перемог тобі, Чемпіоне!
Слава Україні!»
n

День народження у липні – підполковника у відставці ДМІТРІЄВА
Миколу Олександровича, капітана
запасу СЕЛЬНИЧУКА Олександра
Володимировича, майора запасу
ВЕРНИГОРУ Олександра Володимировича, старших прапорщиків у
відставці – ВЕЛИЧКА Віктора Володимировича, ЧЕКАШКІНА Петра
Дмитровича, ГОРБАТЕНКА Петра
Григоровича, КРАВЧЕНКА Миколу
Миколайовича, НІКІФОРОВА Сергія Михайловича, старших прапорщиків запасу – ТОДОРИШИНА
В’ячеслава Васильовича, УНКУ Сергія Васильовича, ГОРЮНОВА Сергія
Миколайовича та вдів прикордонників ЗАДЬОРНУ Тетяну Олександрівну, ПАВЛОВУ Ларису Афанасіївну та ЧЕСТНІЙШУ Наталію Анатоліївну!
Бажаємо Вам міцного здоров’я,
постійного благополуччя, гарного
настрою та великих сил! Нехай здійснюються всі мрії, а посмішки дітей,
коханих і рідних щодня зігрівають Ваш
світ і спонукають рухатися вперед!

від 16 липня 2018 року № 649-ОС
майор
по Головному центру управління
службою Державної прикордонної
служби України
капітану
БЕСКОРОВАЙНОМУ
Олександру Сергійовичу
по Управлінню внутрішньої та
власної безпеки «Схід» ДПСУ
капітану НЕПРЕЛЮКУ Юрію
Анатолійовичу
від 20 липня 2018 року № 665 - ОС
підполковник
по 130 головному центру зв’язку,
автоматизації та захисту інформації
ДПСУ

капітану СУВОРКОВУ Сергію
Андрійовичу
по Управлінню внутрішньої та
власної безпеки «Схід» Державної
прикордонної служби України
капітану МЕЛЬНИК Катерині
Григорівні
Управління кадрового
менеджменту АДПСУ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ
1672 — гетьман Петро Дорошенко
розбив військо Речі Посполитої біля
Четвертинівки.
1834 — відкрито Київський імператорський університет святого
Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса

редакторнадруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Тижневик
Головний редакторГоловний
ОлегАдреса:
БОЙКОм. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14. Тел.: 581-68-15
Микола ЗОРИК

Літературний редактор
Леся МЕДВЕДЕНКОВалентина БОЖОК

майору МАЗУРКЕВИЧУ Олександру Вікторовичу
майор
по
Окремому
контрольнопропускному пункту «Київ» Державної прикордонної служби України

Замовлення:
63149
Верстка: Сергій
ПОЛІЩУК
Наклад: 4000 прим.

Чергова по номеру
З питань розміщення реклами звертатися у Головний центр
Андрій ГЕРАСИМКІВ
Тетяна ГАЙДА
стратегічних комунікацій ДПСУ за тел.: (044) 239-84-75

Шевченка) Навчання у Київському
університеті розпочали перші 62
студенти.
1991 — у Києві створено Спілку офіцерів України.
2012 — відкрилися XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.
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