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ЦІ РЯДКИ – З МАРШУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ, ЯКИЙ
ЗВУЧАТИМЕ ВПЕРШЕ ПІД ЧАС ПАРАДУ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ
УКРАЇНИ ДО ДНЯ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ЦЬОГО РОКУ СЛОВО «ВПЕРШЕ»
НАЛЕЖИТЬ ДО БАГАТЬОХ СКЛАДОВИХ ЗАПЛАНОВАНОГО ПАРАДУ
ВІЙСЬК. ЦЕ ЗРАЗКИ НОВОГО ОЗБРОЄННЯ ТА ТЕХНІКИ – ПОНАД
250 ОДИНИЦЬ, НОВЕ ВІЙСЬКОВЕ ВІТАННЯ, НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ, СЕРЕД ЯКИХ ВПЕРШЕ
ЗАЛУЧАТИМЕТЬСЯ «КОРОБКА» ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
І КУРСАНТІВ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. ЗАГАЛОМ ХРЕЩАТИКОМ
КРОКУВАТИМУТЬ 4,5 ТИСЯЧІ БІЙЦІВ З 24 ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ
СИЛ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ, ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
ТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ З ОХОРОНИ
ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ТАКОЖ У ПАРАДІ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ З 15 КРАЇН-ПАРТНЕРІВ, ЗОКРЕМА З ДЕРЖАВ
ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ, У СУПРОВОДІ ДВОХ ДЕСЯТКІВ
ВІЙСЬКОВИХ ОРКЕСТРІВ НАШОЇ ДЕРЖАВИ.
СТОР. 3

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

2,456

млн
осіб

оформлено встановленим
порядком

226 осіб

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 23 незаконних мігрантів
затримано товарів і вантажів, які
незаконно переміщувалися через
державний кордон, на суму понад

2,079

тис.
грн
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АБІТУРІЄНТІВПІЛЬГОВИКІВ
ЗАРАХОВУЮТЬ
НА «БЮДЖЕТ»
Після затвердження списків абітурієнтів для зарахування на безкоштовну форму навчання в українських
вишах залишилося ще сім тисяч
вільних бюджетних місць. В першу
чергу, на них переведуть вступників,
які мають пільги. Про це зазначив
генеральний керівник директорату
вищої освіти та освіти дорослих
Міністерства освіти і науки України
Олег Шаров

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ

Петро Порошенко: «Україна
готова до серійного випуску
різних видів боєприпасів»
ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО ПОРОШЕНКО, ПЕРЕБУВАЮЧИ З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ У ДЕРЖАВНІЙ АКЦІОНЕРНІЙ
ХОЛДИНГОВІЙ КОМПАНІЇ «АРТЕМ», ЗАЯВИВ, ЩО УКРАЇНІ ВДАЛОСЯ НАЛАГОДИТИ ВИРОБНИЦТВО
БОЄПРИПАСІВ І НИНІ ПІДПРИЄМСТВА «УКРОБОРОНПРОМУ» ГОТОВІ ДО СЕРІЙНОГО ВИПУСКУ ТИХ ВИДІВ
БОЄПРИПАСІВ, ЯКІ ДОНЕДАВНА БУЛИ ДЕФІЦИТНИМИ.

– Перша з цих категорій – діти загиблих захисників України. Всі вони
мають бути переведені на бюджет.
Торік ми не мали жодних проблем з
переведенням таких вступників. На
решту місць мають право вступники
інших пільгових категорій. Перш
за все, найбільша група – особи з
інвалідністю, діти з інвалідністю, далі
учасники бойових дій та їхні діти,
внутрішньо переміщені особи, – пояснив Олег Шаров.
Докладний перелік пільгових категорій та умови переведення можна
переглянути в Спеціальних умовах
участі у конкурсному відборі.
Світлана ДЕЙЧУК

ПАТРІОТИЧНЕ
КІНО ОТРИМУЄ
ДЕРЖПІДТРИМКУ
Міністерство культури України
підбило підсумки конкурсу фільмів
патріотичного спрямування. Державні
кошти у розмірі 500 млн грн, передбачені на «виробництво або створення
та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування», планується
розподілити між кінопроектами, які
посіли найвищі місця в рейтингу за
результатами пітчингу.
У Міністерстві культури прийняли
рішення фінансувати кінопроектипереможці за схемою: до 70% – цьогорічна передоплата та 30% – у 2019
році. Фінальний розрахунок – після
підписання остаточного акту про
виконані роботи. Тобто очікується,
що кошти на «патріотичне кіно»
будуть передбачені в державному
бюджеті і в 2019 році. За попередніми розрахунками фахівців, обрана
схема фінансування дає підстави
включити в перелік переможців
понад 60 кінопроектів.
Міністерство культури також планує
внести на розгляд Уряду проект
рішення про включення таких
кінострічок до переліку фільмів
патріотичного спрямування, для
яких надається державна фінансова
підтримка не лише на виробництво,
але і на розповсюдження. Крім того,
державну фінансову підтримку
отримають лише ті кіновиробники,
які стануть переможцями публічних
закупівель.
Крім того, варто нагадати, що Міністр
культури України Євген Нищук
анонсував проведення конкурсу
на кращу сценарну ідею нового
художнього фільму про Голодомор в
Україні 1932 – 33 років.
Леся МЕДВЕДЕНКО
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вітаю з тим, що ми не просто провели випробування,
якими продемонстрували високу якість роботи колективів, які сьогодні беруть участь у нашому святі. Ми
готові найближчим часом поставити виробництво
найдефіцитніших боєприпасів на серійний потік, –
сказав Глава Держави на відкритті виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів на ДАХК «Артем».

Петро Порошенко також зазначив, що перші випробування провели
лише в першому кварталі цього року, і вже нині мова йде про серійне
виробництво. «Я хочу привітати український народ – випробування
пройшли успішно» – сказав він.
Президент також нагадав, що питання відновлення та налагодження виробництва таких боєприпасів постало після агресії Росії
проти України та захоплення окупантами заводу в Луганську.
«Хтось хотів поставити Україну на коліна, бо з-за кордону нам боєприпаси не продавали, а луганський завод був захоплений, обладнання
вирізано, вивезено до Російської Федерації, розкрадено, розграбовано і
зірвано. Оце таке ставлення окупантів» – зазначив Глава Держави.
– Перед Україною, перед Президентом, перед Урядом, перед Міністерством оборони, Міністерством економіки, перед Радою національної безпеки і оборони постало завдання – відновити виробництво боєприпасів. Хоча що там відновити – зробити більш сучасним, більш точним, більш ефективним, збільшити бойові потужності Збройних Сил
України, – наголосив він.
Петро Порошенко привітав усіх з успішним виконанням цього
завдання. «Хочу з цим привітати наших працівників оборонної промисловості, армію. Бо при розробці воєнного бюджету ми заклали необхідні
кошти, щоб забезпечити закупівлю і своєчасне фінансування оборонної
промисловості, чого ніколи не було раніше» – підкреслив Президент. n
www.president.gov.ua

СТАТУТ

«Слава Україні! Героям слава!»
набудуть офіційного змісту
СЛОВА «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!» СТАНУТЬ ОФІЦІЙНИМ ВІТАННЯМ ЗБРОЙНИХ СИЛ НАШОЇ
ДЕРЖАВИ – ЗАЯВИВ ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО ПОРОШЕНКО. ЗА ЙОГО СЛОВАМИ, ТАКЕ ЗВЕРНЕННЯ ЯК ВІЙСЬКОВЕ
ВІТАННЯ ВПЕРШЕ ПРОЛУНАЄ ЦЬОГОРІЧ 24 СЕРПНЯ – У ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПАРАДУ
НА ЧЕСТЬ ЧЕРГОВОЇ РІЧНИЦІ.
– Ми порадилися з Міністром оборони, на
Раді національної безпеки і оборони, з Урядом, і я прийняв рішення, що 24 серпня ці
слова вперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду на честь Дня
Незалежності України, – сказав Петро Порошенко під час відвідин підприємства «Артем»
Державного концерну «Укроборонпром».

Президент також додав, що питання
запровадження слів «Слава Україні! Героям
слава!» як офіційного вітання військових
ретельно обговорювалося з військовослужбовцями, службовцями військових частин,
ветеранами АТО, трудовими колективами і
лише після цього було ухвалено таке рішення.
Глава Держави також зауважив, що офіційно

у документах нове військове вітання буде
закріплене після початку чергової сесії Верховної Ради та відповідного рішення Парламенту, оскільки потребує внесення змін,
зокрема до статутів всіх військ Збройних Сил
України. Однак після завершення належних
процедур ці слова стануть офіційним військоn
вим вітанням Збройних Сил України.
www.president.gov.ua

ПРАВОВЕ ПОЛЕ
УРЯД УКРАЇНИ ПРИЙНЯВ
СТРАТЕГІЮ ДЕРЖАВНОЇ
МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ЯКА
Є РАМКОВИМ ДОКУМЕНТОМ
ДЛЯ РІШЕНЬ ТА ЗАХОДІВ У ЦІЙ
ГАЛУЗІ НА НАЙБЛИЖЧІ ВІСІМ
РОКІВ. НОВИЙ ДОКУМЕНТ
БУЛО РОЗРОБЛЕНО НА ЗАМІНУ
КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ВІД 2011 РОКУ, ЯКА ПОТРЕБУВАЛА
ОНОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ НОВІТНІ
ГЛОБАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ЗМІНИ.

Міграційна політика
має нову Стратегію

С

тратегія пропонує нові елементи міграційної політики на користь громадян,
українців за кордоном та іноземців в Україні. Зокрема, йдеться про програми
реінтеграції українських мігрантів, що повертаються, заходи з популяризації
репатріації та співпрацю з українською діаспорою у світі, яка за оцінками експертів становить до 20 мільйонів осіб. Що стосується потреб та прав іноземців, Стратегія передбачає, зокрема, сприяння регульованій міграції в Україну,
залучення кваліфікованих іноземних фахівців та регуляцію неврегульованих мігрантів, які
мають сім’ї або роботу в Україні.
У документі також наголошується на необхідності подальшого розвитку інформаційнокомунікаційних систем управління міграцією, які сприятимуть належній ідентифікації осіб
та безпеці документів, спрощенню процесу надання адміністративних послуг та забезпечать
ефективний обмін інформацією з Інтерполом та європейськими базами даних справжніх та
n
підроблених документів (PRADO та FADO). 						
Василь ДРОЗДОВ

ОФІЦІЙНО
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ПУЛЬС КОРДОНУ

«Зродились ми великої години»
ЦІ РЯДКИ – З МАРШУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ, ЯКИЙ ЗВУЧАТИМЕ ВПЕРШЕ ПІД ЧАС ПАРАДУ НА ГОЛОВНІЙ
ПЛОЩІ УКРАЇНИ ДО ДНЯ ЇЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. ЦЬОГО РОКУ СЛОВО «ВПЕРШЕ» НАЛЕЖИТЬ ДО БАГАТЬОХ СКЛАДОВИХ
ЗАПЛАНОВАНОГО ПАРАДУ ВІЙСЬК. ЦЕ ЗРАЗКИ НОВОГО ОЗБРОЄННЯ ТА ТЕХНІКИ – ПОНАД 250 ОДИНИЦЬ, НОВЕ ВІЙСЬКОВЕ
ВІТАННЯ, НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-УЧАСНИКІВ, СЕРЕД ЯКИХ ВПЕРШЕ ЗАЛУЧАТИМЕТЬСЯ
«КОРОБКА» ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І КУРСАНТІВ КИЇВСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ. ЗАГАЛОМ ХРЕЩАТИКОМ КРОКУВАТИМУТЬ 4,5 ТИСЯЧІ БІЙЦІВ З 24 ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ,
НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ, ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ТА СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ
З ОХОРОНИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ТАКОЖ У ПАРАДІ ВІЗЬМУТЬ УЧАСТЬ 15 КРАЇН-ПАРТНЕРІВ, ЗОКРЕМА З ДЕРЖАВ
ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ, У СУПРОВОДІ ДВОХ ДЕСЯТКІВ ВІЙСЬКОВИХ ОРКЕСТРІВ НАШОЇ ДЕРЖАВИ.

ПОВІТРЯНІ
КОНТРАБАНДИСТИ
Військовослужбовці Львівського прикордонного загону під час несення
служби на одній з ділянок українськопольського кордону почули шум
двигуна та за допомогою тепловізора
зафіксували політ мотодельтаплана.
Про це вони одразу поінформували
польських колег, аби запобігти правопорушенню по обидва боки кордону.
У ході подальших оперативних заходів
щодо пошуку можливих правопорушників правоохоронці виявили мотодельтаплан на старій злітно-посадковій смузі
біля населеного пункту Старий Порицьк,
що на Волині. При наближенні мобільної
групи прикордонників літальний апарат
одразу здійнявся в повітря. На місці охоронці кордону виявили двох громадян
України разом з автомобілем литовської
реєстрації. В транспортному засобі
було14 пакунків сигарет.
Під час подальших пошукових заходів
спільно зі співробітниками Національної поліції неподалік від злітної
смуги виявили ще два покинуті автомобілі «УАЗ» та «Опель». У транспортних засобах знаходилось дев’ять
пакунків із тютюновими виробами,
одяг та шолом пілота.

В

ідкриють парад, присвячений двадцять сьомій річниці незалежності України, а також
100-річчю відродження
державності, ветерани
та учасники війни на Донбасі. У парадному розрахунку Національної академії
ДПСУ крокуватимуть 409 курсантів та 42
офіцери, серед яких 22 учасники бойових дій. Курсанти І курсу, які цього року
вперше залучаються до параду військ, на
тренуваннях демонструють високу стройову підготовку та майстерність. Юнаки

Тютюнові вироби, понад 20,5 тисячі пачок
сигарет, та три автомобілі передано представникам Національної поліції.

зізнаються, що для них пройти у парадному строю центральною вулицею нашої
країни – це велика честь. Очолюватиме
коробку ДПСУ ректор Національної академії генерал-майор Олег Шинкарук.
– День Незалежності – це велике свято
для українського народу. Для мене особисто – велика честь спільно зі своїми
побратимами крокувати у складі парадного розрахунку Національної академії
на Майдані Незалежності у Києві, – зазначив курсант І курсу Олександр Гетманчук.
Як частина офіційної церемонії
параду замість вітань радянського взірця

пролунають «Слава Україні!» – «Героям
слава!».
– Під час проходження механізованої
колони будуть продемонстровані нові зразки
озброєння і техніки, які вже пройшли і проходять державне випробування, — повідомив
міністр оборони Степан Полторак. Також він
зазначив, що урочиста хода необхідна і для
самих військових, і для суспільства.
– Це дуже важливо для кожного військового, тому що це свого роду звіт
перед суспільством, – запевнив Міністр
n
оборони України.
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

НОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Партнерство триває

В

Адміністрації прикордонного відомства перший заступник Голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк зустрівся з новим
керівником відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні
Стефані Холмс, яка замінила на посаді Крістофера Сміта.
Представляючи керівному складу Держприкордонслужби новопризначену пані Холмс, Василь Миколайович подякував за співпрацю та зауважив, що за підтримки
та допомоги відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні зроблено значний
обсяг роботи, спрямованої на реорганізацію підрозділів прикордонного відомства України.
У свою чергу Стефані Холмс відмітила рівень співпраці з прикордонним відомством
та його взаємодію з іншими правоохоронними органами, особливо у сфері розвитку
спецпідрозділів. Також вона висловила сподівання щодо подальшої участі у спільних
проектах міжнародної технічної допомоги та у майбутніх програмах.
Завдяки підтримці Посольства США активно реформуються підрозділи мобільного прикордонного загону «ДОЗОР» за стандартами кращих підрозділів спеціального призначення
США та Європейського Союзу. Торік команда «ДОЗОРу» вперше в історії Держприкордонслужби взяла участь у IV Міжнародних змаганнях підрозділів спеціального призначення,
що проводилися у Латвійській Республіці.
У співпраці з міжнародними партнерами реалізується спільний проект «Нове обличчя
кордону», етапи розвитку якого презентували на зустрічі для пані Холмс. Також за підтримки Посольства США в Україні удосконалюється система протидії корупції, постійно
реалізуються спільні проекти із надання допомоги Держприкордонслужбі. Зокрема, в рамках цих заходів поставлялися засоби автономного життєзабезпечення, прикордонного
контролю, захисту для військовослужбовців, броньована і патрульна техніка, тепловізори
та спеціальне обмундирування.
Під час зустрічі сторони обговорили подальшу взаємодію та перспективи реалізації
спільних проектів.
				
			
n
Людмила ТКАЧЕНКО

Стосовно двох затриманих осіб складено протоколи про адміністративне
правопорушення за ст. 185-10 КУпАП
за спробу втечі під час затримання.
Крім того, направлено повідомлення
про виявлення ознак злочину за ст. 204
ККУ щодо незаконного виготовлення,
зберігання, збуту або транспортування
з метою продажу підакцизних товарів.
Ярослава МЕЛЬНИК

МІЛЬЙОН ЧЕРЕЗ КОРДОН
У пункт пропуску «Гоптівка», що на Харківщині, прибули троє громадян України. Двоє чоловіків та жінка прямували
пішки до Росії. Під час перевірки під
одягом наших співвітчизників спільна
оглядова група знайшла приховані 3
млн 185 тис. рублів РФ та 100 доларів
США. Еквівалент виявлених коштів
склав понад 1 млн 305 тисяч гривень.
В’ячеслав КИНЬКО

ПОРУШНИКИ
ПРАГНУЛИ
КРАЩОГО ЖИТТЯ
На українсько-російській ділянці
кордону прикордонники Харківського
загону спільно зі співробітниками оперативних підрозділів Східного регіонального управління затримали групу
нелегальних мігрантів, яка складалася з
громадян Індії та Пакистану. Правоохоронці заздалегідь отримали інформацію про можливе порушення державного кордону на напрямку населеного
пункту Охримівка. Виявивши невідомих
осіб, які рухались по території України
з боку Росії, прикордонний наряд
затримав групу із семи осіб. Серед
затриманих – двоє громадян Індії та
п’ятеро громадян Пакистану.
З їхніх слів стало відомо, що вони
намагалися потрапити на територію
України, щоб у подальшому дістатися
до країн ЄС. Наразі тривають перевірочні заходи та складання матеріалів
про адміністративне правопорушення.
Юрій ТРУБАЧОВ

АКТУАЛЬНО
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У пошуках раю

ЩОДНЯ МІЛЬЙОНИ
ЛЮДЕЙ НА РІЗНИХ
КОНТИНЕНТАХ
ПЕРЕТИНАЮТЬ КОРДОНИ
ДЕРЖАВ. У КОЖНОГО З
ПОДОРОЖУЮЧИХ СВОЯ
МЕТА. ОДНІ МАНДРУЮТЬ
У ПОШУКАХ НОВИХ
ВРАЖЕНЬ, ІНШІ
ЗНАЙШЛИ СЛУШНИЙ
ЧАС І СКОРИСТАЛИСЯ
ГОСТИННІСТЮ ДРУЗІВ
ЧИ РОДИЧІВ. ДЕХТО
ПРЯМУЄ ЗДОБУВАТИ
МІЖНАРОДНУ ОСВІТУ,
НОВИЙ ДОСВІД ТА
ЗНАННЯ. ХТОСЬ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ
НА ПРАДІДІВСЬКУ
БАТЬКІВЩИНУ, А ХТОСЬ
ОТРИМАВ ДОЗВІЛ НА
ПРОЖИВАННЯ ЧИ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ.
ЦІ ПРОЦЕСИ
СУПРОВОДЖУЮТЬ
ЛЮДСТВО З ЧАСІВ ЙОГО
ПОЯВИ І ТРИВАЮТЬ
ДОНИНІ. ОДНАК Є І
ТІ, КОГО НЕЩАСЛИВА
ДОЛЯ І ЖИТТЄВІ
НЕГАРАЗДИ ЗМУШУЮТЬ
ПОНЕВІРЯТИСЯ. І ЦЕ
ТАКОЖ МІГРАЦІЯ.
НА ЖАЛЬ, ПОДЕКУДИ
ВОНА ВІДБУВАЄТЬСЯ
ВСУПЕРЕЧ
ЗАКОНОДАВСТВУ.

Підготувала Тетяна ГАЙДА

Б

ільшість держав встановили
стандартні вимоги до іноземців для законного довготривалого перебування в
країні. Перш за все, це дійсні національні документи,
знання мови, відсутність судимостей та
небезпечних захворювань, але головне –
дозвіл від приймаючої країни. Після узгоджень та перевірок потенційного мігранта
допускають в країну виходячи з потреб
самої держави. Проте не всі бажаючі, що
відповідають вимогам, будуть запрошені,
адже існують обмеження щодо чисельності
законних мігрантів. Зокрема, в Канаді
органи влади в кожній провінції визначають власні імміграційні вимоги і видають в’їзні візи для конкретного регіону
або сектору економіки. Чверть населення
Австралії – вихідці з інших країн. Тут діють
лояльні міграційні програми, особливо для
кваліфікованих спеціалістів. США видають іноземним інвесторам візу EB-5 за
умови, що вони вкладуть 500 тисяч доларів
у регіони з низьким рівнем зайнятості та
забезпечать десять робочих місць. З 1990
року іноземці інвестували у США понад
6,8 млрд доларів і отримали 29 тисяч віз
EB-5. На ці візи встановлено ліміт видачі –
лише десять тисяч одиниць протягом року.

ЦІНА БАТЬКІВЩИНИ
Більшість мігрантів мріють бути не лише
резидентом країни, але й стати її громадянином. Адже саме громадянство надає всі
гарантії і підтримку на державному рівні.
Процедура отримання громадянства довготривала і виснажлива. Однак не для всіх.
Успішні і заможні з різних куточків світу
можуть придбати право на життя без кордонів. Більшість розвинених країн обмежують
імміграцію, але пропонують придбати громадянство. Ідея інвестиційного громадянства існує давно. Залежно від вимог, іноземець купує нерухомість, вкладає гроші в бізнес чи робить прямі пожертвування в обмін
на паспорт. Насамперед, це збагачення державного бюджету.
Популярністю користуються країни
Карибського басейну. Інвесторів приваблюють розкішні білі пляжі, низький інвестиційний мінімум, необтяжливі
вимоги резиденції і швидке оформлення
документів. Наприклад, Федерація СентКітс і Невіс впровадила таку програму ще у
1984 році, за цей час видано понад 11 тисяч
паспортів інвесторам зі 127 країн світу.
Власник цього паспорта має право безвізового в’їзду в понад 130 країн світу, включаючи всю Західну і Східну Європу, Великобританію, Ірландію та може отримати візу

США терміном на десять років. За 100 тисяч
доларів США можна стати громадянином
карибського острова Домініка. При цьому
мешкати на острові необов’язково. За
більші гроші можна стати громадянином
багатьох країн ЄС. При чому декількох одночасно. У багатьох країнах світу дозволене
подвійне громадянство. Іноземну сторону
не хвилює походження грошей інвестора.
Пріоритетом є інтереси економіки. Якщо
у вас на рахунку є два мільйони доларів, то
ви цілком можете стати громадянином Сінгапуру. Однак є додаткова вимога: ваш річний дохід повинен становити 160 мільйонів
доларів. І це буде ваше єдине громадянство,
адже обов’язково слід відмовитися від попереднього. Власники сінгапурського громадянства можуть відвідати 176 країн у безвізовому режимі. У світі, де кордони дедалі
посилюються, а паспорти певних держав
відкривають більше можливостей та свобод, попит на подібні послуги зростатиме.

ЗАПАСНИЙ ВАРІАНТ
Придбати громадянство у держави –
задоволення не з дешевих. Приватні ділки
пропонують послугу «оформлення» документів будь-якої країни швидше і дешевше.
Не усвідомлюючи всіх наслідків подібної
вигоди, люди часто купують «кота у мішку».
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ДОВІДКА:
З 2000 року понад 258 мільйонів людей з усього світу залишили країни, де народилися.
Сьогодні 800 мільйонів осіб у світі живуть за рахунок грошових переказів від родичів, що працюють в інших країнах. Сімейні грошові перекази підтримують кожного сьомого жителя Землі.
Адже більшість мрій розбиваються вже на
кордоні. Візуальний огляд паспорта та його
перевірка за базами даних викрадених та
недійсних документів практично не залишає
зловмиснику жодних шансів. Прикордонні
відомства держав вдосконалили технічну
перевірку настільки, що лише наївний погодиться на використання підробки. Проте, як
свідчить статистика затримань, такі випадки
не рідкість. Умільці не полишають спроби
нажитись на паспортах громадян Ізраїлю,
Італії, Іспанії та Болгарії. І майже не чіпають
канадські та німецькі документи. Адже їх
захист практично унеможливлює стороннє
втручання після виготовлення.
За спробу використати фальшивий документ законодавство багатьох країн передбачає штраф, депортацію з подальшою забороною в’їзду до країни на тривалий термін.
Однак фальсифікатор карається позбавленням волі. Відповідальність за підробку
державних документів у США за тяжкістю
злочину прирівнюється до збуту наркотиків.
Часто злочинцю висувають подвійне звинувачення. Спочатку він відбуває термін покарання за федеральною статтею, а також може
бути засуджений до позбавлення волі за
законом штату. Таких злочинців ув’язнюють
на строк від п’яти до двадцяти років, але
можливе і отримання сторічного терміну.
Залежно від законодавства штату, за
користування підробками у нелегалів теж
є всі шанси відсидіти у тюрмі від одного
до трьох років, перш ніж бути депортованим з десятирічною чи довічною забороною в’їзду.
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діяльність урядових служб. Надати прихисток понад шестистам нелегалам погодилась Іспанія, пояснивши своє рішення
гуманітарними міркуваннями. До того
ж співробітники морської рятувальної
служби цієї країни регулярно підбирають
мігрантів біля своїх берегів, у Гібралтарській протоці, між південним узбережжям
Іспанії і північним узбережжям Марокко.
Ще одна шпарина для африканців – це
сухопутний кордон з іспанськими прикордонними містами Сеутою та Мелільєю,
де зведено шестиметровий металевий
паркан. Протягом тривалого часу правозахисні організації наполягають на знятті
колючого дроту з огорожі. Оскільки під
час частих штурмів біженцями, вони просто калічаться при спробі перелізти через
паркан. За інформацією ООН, протягом
2017 року понад п’ять тисяч нелегальних
мігрантів подолали мур та потрапили до
іспанських анклавів.
Без знущань, насильства і каліцтва, на
розкішних туристичних яхтах контрабандисти доставляли заможніших переселенців
за новим маршрутом: Туреччина – південна
Європа. За даними італійського уряду та
європейського прикордонного агентства

був 59-річний громадянин Болгарії, якого
раніше неодноразово притягували до
адміністративної і кримінальної відповідальності за крадіжку. Під час проведення
попередніх слідчих заходів правоохоронці
встановили, що кожен з нелегалів заплатив провідникові з Туреччини по 1600 євро
за проїзд територією Болгарії.
Німецькі правоохоронці оприлюднили
відео, на якому показано, як мігранти,
ризикуючи життям, намагаються оминути прикордонні пункти пропуску. На
відео демонструється, як за допомогою
тепловізорів вантажні потяги оглядають з
повітря. І вже на найближчій станції дістають з-під вагонів змучених та замерзлих мандрівників. Щомісяця у такий
спосіб виявляють десятки мігрантів. Теж
потягом, проте вже пасажирським, громадянин Франції намагався провезти
свою дружину з Росії до Європи. Не отримавши шенгенської візи, жінка поїхала за
кордон у валізі. Польські прикордонники
звернули увагу на занадто великі розміри
багажу, в якому і виявили пасажирку. Їй
та чоловіку за незаконну спробу потрапити в країну загрожує позбавлення волі
терміном до трьох років.

Frontex, більше двох тисяч мігрантів, переважно з країн Близького Сходу та Південної
Азії, заплатили по сім тисяч доларів за перевезення до Італії. Загалом у Європолі заявили, що в подібний спосіб контрабандисти
могли заробити принаймні дев’ять мільйонів доларів протягом останніх двох років.
Серед небезпечних спроб перетнути
кордон непоміченим є і досить незвичні.
Нещодавно іспанські правоохоронці виявили потенційного мігранта на двигуні легковика. Бідолаха заховався за передньою
панеллю автівки, де зазвичай встановлюється звукоізоляція салону від моторного
відсіку. Ні розміри схованки, ні гаряче повітря від двигуна не додало комфорту такому
переїзду. Мабуть, було трохи зручніше ще
одному пасажиру тієї ж автівки, він обрав
собі місце під заднім сидінням салону.
Часто контрабандисти заздалегідь облаштовують місця схованок живого вантажу.
Мета таких модифікацій транспортних
засобів – приховати вміст від пильного
ока охоронця кордону. Так, співробітники
прикордонної поліції Болгарії затримали
на болгарсько-грецькому кордоні вихідців
з Афганістану і Пакистану. 23 нелегальні
мігранти подорожували у схованці вантажного відсіку великотоннажної фури.
Усі біженці мали намір потрапити в одну
з країн Західної Європи. За кермом фури

Міграція – позитивне явище для
розвитку людства. Це відповідна реакція на низький рівень життя та несприятливі фактори існування. Шляхом
переміщення населення задовольняються потреби економіки, відбувається
соціокультурне та духовне взаємозбагачення.
Однак ложкою дьогтю в міжнародних міграційних процесах залишається нелегальна міграція. Не всі
можуть еммігрувати і влаштуватися на
роботу в країні призначення легально.
А незаконна імміграція супроводжується безліччю негативних наслідків,
що позначаються і на самих нелегалах,
і на державі, де вони незаконно перебувають. Право кожної людини вільно
пересуватися світом не має суперечити праву кожної країни охороняти
інтереси держави та її громадян. Як
показує досвід суспільства, проблему
нелегальної міграції неможливо зупинити шляхом заборон і мурів. Адже
люди готові пожертвувати власним
життям, втікаючи з країни, де існування для них перетворилося на пекло.
Лише гідний рівень життя на Батьківщині дозволить людині не шукати рай
за кордоном.
		
n

ОСТАННЯ СПРОБА

За п’ять місяців
2018 року лише
Середземним
морем до Європи
потрапили
35,5 тисячі
мігрантів,
третина з
них – до Іспанії.
Щонайменше
800 осіб
загинули під
час спроби
дістатися
берегів Європи.

Загострення економічної, політичної,
техногенної криз та природних катаклізмів у країнах з низьким рівнем розвитку
штовхає людей на крайнощі. Втікачі за
останні гроші прямують до омріяного благополуччя, часто ціною власного життя.
Більшість шукачів кращої долі намагаються потрапити до Європи через Середземне море на перевантажених старих
човнах. Сотні гинуть у морі, серед них –
чимало дітей. За даними ООН, протягом
2017 року понад сто тисяч переселенців з
країн Сходу прибули до Італії. А за п’ять
місяців 2018 року лише Середземним
морем до Європи потрапили загалом
35,5 тисячі мігрантів, третина з них – до
Іспанії. Щонайменше 800 осіб загинули під
час спроби дістатися берегів Європи.
Згідно з Дублінською угодою, розглядати заявку про надання притулку повинна
перша країна Євросоюзу, в яку в’їхав біженець або мігрант. Саме Італія є основною
країною, через яку потрапляють в Європу
більшість біженців з Північної Африки. У
червні цього року італійська влада заборонила рятувальним кораблям виходити
на сигнал SOS із територіальних вод Лівії.
Кораблі з мігрантами кликали на допомогу, сподіваючись на спасіння європейськими службами порятунку. Напередодні
Мальта та Італія закрили свої порти для
суден благодійних організацій, що підбирали потерпілих у відкритому морі та
доставляли людей до Європи, а не назад
в Лівію. Офіційний Рим розкритикував
втручання цих благодійних організацій в
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ДОЛІ ЛЮДСЬКІ

«Алло, з’єдную вас…»
ТЕНДІТНА ЖІНКА
У ВІЙСЬКОВОМУ
ОДНОСТРОЇ З
ПОГОНАМИ ГОЛОВНОГО
КОРАБЕЛЬНОГО
СТАРШИНИ УПЕВНЕНО
КРОКУЄ СТОЯНКОЮ
КОРАБЛІВ І КАТЕРІВ
ОДЕСЬКОГО ЗАГОНУ
МОРСЬКОЇ ОХОРОНИ.
ТУТ ЇЙ, ЗВ’ЯЗКІВЦЮ, УСЕ
ЗНАЙОМЕ, БЛИЗЬКЕ І
ВИКЛИКАЄ СПОГАДИ
ПРО ПЕРШІ ДНІ СЛУЖБИ
НА КОРДОНІ.

Наталія ГУМЕНЮК

У

юності вона мріяла стати
вчителькою початкових класів, навчати маленьких школярів і бути для них добрим
і щирим наставником. Часто
подумки вона співчувала
матері, яка вкотре пакувала речі, щоб
разом з чоловіком, військовим льотчиком, переїжджати до нового місця його
служби. У таких випадках мати Олени,
звертаючись невідомо до кого, бідкалася: «Жити б як інші, без переїздів, та
мати своє, а не казенне житло».
«У мене все буде інакше, не так, як
у військових» – міркувала їхня донька.
Дівчина й не здогадувалась, як
складеться її доля, а вона чекала на
неї поруч – за сусідньою партою. Промайне чотири роки і Олена Кравченко
стане дружиною курсанта військового
училища. Та перед цим, закінчивши
педагогічне училище, вона ще встигне
попрацювати вчителем. У цій професії
дівчина вбачала своє життєве покликання. Проте все змінилося з призначенням чоловіка-офіцера до нового
місця служби, де влаштуватися на
роботу за фахом Олені не вдалося.
Потім була випадкова пропозиція,
перші спроби на перевірку музичного
слуху. І нарешті – навчання на курсах військових зв’язківців-радіотелеграфістів.
З цього часу й розпочалися нові сторінки біографії жінки у прикордонному
однострої.
– Вивчення «морзянки» виявилося не
надто складним, – згадує нині головний
корабельний старшина Олена Кравченко. – Заняття проходили цікаво й
захоплююче, а робота за пультом чимось
нагадувала утаємничене чаклування.
Згодом, загартовані службою «морські вовки», інколи жартуючи, уже
зверталися до неї зі словами: «Пані,
з’єднайте мене…». І вона, ставши при-

кордонницею, з’єднувала. Адже була
голосом рідної бази для кораблів, що
несли службу в морі. Своєю роботою
Олена допомагала охоронцям морських рубежів підтримувати надійний
зв’язок зі штабом їхньої військової
частини, берегом і рідними домівками. Служба припала жінці до душі.
Минали роки. З часом зростала як
фахівець-зв’язківець і Олена Кравченко.
Її жагу до нових знань та бажання ділитися набутим досвідом помітили та підтримали командири. Тож довелося їй
навчати своєї справи інших. Понад півсотні учнів успішно пройшли її «школу»
прикордонного зв’язку. Одні з них уже
стали колегами Олени Олегівни, а дехто
навіть переріс свою колишню «вчительку» за військовим званням і посадою. Проте усі вони завжди з вдячністю
згадують свою наставницю, яка допомагала їм робити перші кроки в службі.
– Своєї справи Олена Олегівна
навчала колись і мою майбутню
дружину, – розповідав під час зустрічі
капітан 3 рангу Арсеній Голубір. – І
залишила багато корисного від їхнього
спілкування.
Про себе головний корабельний
старшина Олена Кравченко каже:
– Зі службою у мене пов’язано усе
найкраще в житті. Відчуваю себе на
25. Хоча це не вік, а роки моєї вислуги,
почуваюся завжди чудово!
Та її жіночі будні не обмежуються
лише роботою військового зв’язківця.
Вона – мама і пишається своїм дорослим
сином Сергієм – молодим ІТ-фахівцем.
Із ним, ніби з колегою, часто радиться й
не цурається навчатися тонкощів сучасних комп’ютерних технологій.
А коли є вільний час, Олена Олегівна
займається роликобіжним спортом. Це
нове захоплення дозволяє прикордонниці підтримувати себе фізично, почуватися сучасною, мобільною та енергійною жінкою.
Ніби компактний передавач, вона
ретранслює сигнал задоволення життям, упевненість у тому, що будь-яка
справа їй, головному корабельному
старшині, під силу. З вірою, що спрямований нею у простір меседж відкритого
серця обов’язково повернеться зворотними хвилями взаємності.
n
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ХОБІ

Світ його захоплення

Д

Д

ЧИМАЛО З НАС МАЮТЬ
УЛЮБЛЕНЕ ХОБІ,
ЯКЕ ПРИНОСИТЬ
ЗАДОВОЛЕННЯ ТА
ДАРУЄ НАСОЛОДУ.
КОЛЕКЦІОНУВАННЯ,
ТУРИСТИЧНІ МАНДРІВКИ,
ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ,
ВИРОЩУВАННЯ РОСЛИН,
ДОГЛЯД ЗА ТВАРИНАМИ
ТА БАГАТО ІНШОГО.
РОЗПОВІМ ПРО ОДНЕ З
ТАКИХ ЗАХОПЛЕНЬ.

ля одних рибалка – це
можливість просто відпочити на березі річки з
вудкою, а для інших – стан
душі. Риба та рибальство
для 70 відсотків чоловіків є головною темою розмови. Вони
часто розповідають про величезний
улов, перебільшуючи кількість і розміри впійманої риби, та позиціонують
себе неперевершеними рибалками.
Іноді оповідки бувають більш захоплюючими, ніж сама риболовля. Проте, як
кажуть, раз на раз не випадає…

Людмила КАТЕРИНИЧ

Нещодавно я дізналася, що серед моїх
колег-військовослужбовців МогилівПодільського прикордонного загону
є майстер-професіонал зі спортивної
риболовлі. Тож цікавість одразу привела
мене до цієї людини.
– Для мене рибалка – це не лише
змістовний відпочинок, а й захоплюючий вид спорту, до якого у мене
з’явився інтерес, а, можливо, й проявилися гени, – розповідає старшина відділу прикордонної служби
«Бронниця» старший прапорщик

Володимир Катернюк. – Адже моя
бабуся – Ганна Никифорівна – була
вправною рибалкою! І завжди поверталася з річки з повним кошиком
риби. Отже, прочитавши в одному з
журналів статтю про «Карпфішінг»
(спортивну ловлю коропа), я подумав: «А чому б і мені серйозно не
зайнятися рибальством?».
І ось у вільний від служби час
Володимир почав ходити до Дністра.
– Спочатку невелика риба попадалася, а згодом вдавалося зловити і
більшу, – пригадує Володимир. – Мої
товариші – затяті рибалки Олександр
Смирнов, Олександр Гаврилов та Владислав Кречко навчили мене головному принципу спортивної риболовлі: упіймав – відпусти! Я зрозумів:
до багатств, дарованих матінкоюприродою, має бути особливе ставлення. Крім цього, щоразу, оцінюючи
мій улов, хлопці казали: «Пора вступати до нашої команди! Хист у тебе є,
а в руках – чарівна вудка!». – Спершу
я спробував сили у змаганнях на міському чемпіонаті зі спортивної ловлі
на поплавковій вудці, де був відзначений як активний учасник.
Та не лише це «підігрівало» спортивний азарт Володимира, а й цікавинки зі світу рибальства. Наприклад, американець Джой Палотта з
Каліфорнії зловив 212-кілограмового
осетра, а бельгієць Жак Ізенбаерт
побив рекорд попередніх переможців і виловив аж 652 рибини! «Захотілося і собі стати рекордсменом» –
посміхаючись, зауважує рибалка.
За більш ніж десять років спортивної риболовлі Володимир Катернюк виборов чимало нагород і його
прийняли до Федерації риболовного
спорту України. За цей час він взяв
участь у змаганнях в багатьох містах
нашої країни, і нині його оселю прикрашають заслужені спортивні трофеї: кубки, грамоти, медалі, привезені з республіканських чемпіонатів
та обласних турнірів.

Наприкінці минулого року Володимир зі своїми друзям повернувся
зі змагань на Кубок Житомирського коропового клубу, де разом
вони здобули командну перемогу,
посівши ІІ місце у загальному заліку.
Та найбільшою його радістю стала
перемога у номінації «Big fіsh» – за
упійманого більш ніж 13- кілограмового коропа!
– У чому секрет Вашого успіху? –
запитую Володимира.
– У наполегливості та постійній
роботі над собою і, звичайно, у прагненні до перемоги. Без цього ніяк! –
стверджує мій співрозмовник.
На досягнутому Володимир
Катернюк не зупиняється і продовжує удосконалювати рибальські
уміння.
– На моє переконання, людському бажанню чогось досягти
немає меж. Головне – бути відданим
своєму захопленню, уміти визначити мету і впевнено йти до неї! –
зазначив на завершення розмови
Володимир.
Ми ще довго могли б розмовляли
на безкінечну тему риболовлі, але,
поважаючи час прикордонника у
вихідний день, я побажала Володимиру нових рекордів. Подякувавши
за добрі слова, він прискіпливо
оглянув рибальське спорудження та,
перекинувши через плече рюкзак,
попрямував до Дністра – у прекрасний світ риболовлі.
За більш ніж півтора десятка літ
роботи у Могилів-Подільському прикордонному загоні мені поталанило
познайомитися з багатьма людьми у
прикордонних одностроях – справжніми професіоналами своєї справи.
Проте це, так би мовити, одна сторона медалі. Як виявилося, чимало
охоронців кордону мають цікаві й
неординарні захоплення. Однак не
буду розкривати усі секрети… Тож
чекайте на наступні розповіді – буде
цікаво!
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КАЛЕЙДОСКОП

8 ПРИКОРДОННИК
..
Украiни
ЮНІ ПАТРІОТИ

№ 31, 17 серпня 2018 року

Старт «Джури»
У КІНОЛОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ ДПСУ ВІДБУЛИСЯ
УРОЧИСТІ ЗАХОДИ З НАГОДИ ВІДКРИТТЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ВИШКОЛУ «ДЖУРА – ПРИКОРДОННИК». ЦЬОГО РАЗУ НАВЧАННЯ
ПРИСВЯЧЕНО 100-РІЧЧЮ ДВОХ ПОДІЙ – ВІДРОДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ТА УТВОРЕННЯ ОКРЕМОГО КОРПУСУ
КОРДОННОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ.

У

військово-патріотичному
проекті, що проводиться за
участі Міністерства молоді
та спорту, Державної прикордонної служби України,
Львівської обласної державної адміністрації, громадських активістів,
дитячих та молодіжних організацій, беруть
участь 430 учасників з 52 прикордонних
районів 18 областей України.
Захід сприяє національно-патріотичному
вихованню молоді, формуванню моральних
цінностей на прикладі кращих бойових традицій охоронців кордону Української держави. Протягом десяти днів юні вихованці
візьмуть участь у навчальних стрільбах,
практичних заняттях з тактичної медицини, побачать техніку та зброю, що перебуває на озброєнні прикордонного відомства,
показові виступи кінологів зі службовими

собаками, відвідають відділ прикордонної
служби «Рава-Руська» та музей навчального
центру.
В урочистому відкритті взяли участь
Державний секретар Міністерства молоді
та спорту України Олег Немчінов, заступник директора Департаменту Адміністрації ДПСУ полковник Олег Примаченко,
директор Департаменту внутрішньої
та інформаційної політики Львівської
облдержадміністрації Ольга Березюк. На
урочистості також завітала відома художниця – авторка багатьох робіт про українських прикордонників – Беата Куркуль.
Юних прикордонників привітав своїм
творчим виступом переможець конкурсу Державної прикордонної служби
України «Смарагдова Ліра» музичний
колектив «Шарж». 		
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НОВІ ПОГОНИ
від 31 липня 2018 року № 714 – ОС
підполковник
по Головному центру
оперативно-технічних заходів
ДПСУ майору ЯКУБЦЮ
Андрію Сергійовичу
від 1 серпня 2018 року № 717 – ОС
полковник
по Адміністрації Державної
прикордонної служби України
підполковнику КОВАЛЬЧУКУ
Юрію Володимировичу
по Головному центру
управління службою ДПСУ
підполковнику ЧЕПІЛЮ
Костянтину Петровичу
майор
по Головному центру
оперативно-технічних заходів
ДПСУ капітану ПАВЛЮКУ
Віктору Васильовичу
від 6 серпня 2018 року № 737 – ОС
підполковник
по Головному центру
оперативно-технічних заходів
ДПСУ майору ЧЕШИХІНІЙ
Катерині Дмитрівні

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

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

61023

майор
по Окремій комендатурі
охорони і забезпечення ДПСУ
капітану ЛОПАТЮК
Олені Сергіївні
від 8 серпня 2018 року № 741 – ОС
майор
по Окремому контрольнопропускному пункту «Київ»
ДПСУ капітану МУСАЄВІЙ
Ользі Василівні
від 13 серпня 2018 року № 754 – ОС
підполковник
по Головному центру підготовки
особового складу ДПСУ імені
генерал-майора Ігоря Момота
майору КОВТУНУ
Олександру Анатолійовичу
по Головному центру
управління службою ДПСУ
майору ГАЙДАЄНКУ
Сергію Григоровичу

Управління кадрового
менеджменту АДПСУ
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