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З Днем Незалежності!

2 стор.

Україна починається з нас!

Сердечно вітаю вас з нагоди 26-ої річниці Незалежності України!
Понад чверть віку назад відбулася знаменна подія в житті 

Української держави. Верховна Рада прийняла Акт проголошення 
незалежності України, де знайшли своє історичне втілення багато-
вікова боротьба українського народу за свою державність та його 
одвічне прагнення до волі.

І саме зараз, коли наша країна потерпає від зовнішньої агресії, 
прикордонники самовіддано боронять її незалежність та тери-
торіальну цілісність, упевнено демонструють патріотизм, високу 
професійну майстерність, вірність Військовій присязі. Упевнений, 
що так буде й надалі!

Ми знаємо ціну свободи! З болем у душі згадуємо воїнів-
прикордонників, які поклали своє життя відстоюючи суверенітет. 

Щиросердечно співчуваємо рідним і близьким наших загиблих бойо-
вих побратимів!

Шановні товариші! Висловлюю слова подяки усім військово-
службовцям, працівникам, ветеранам і сім’ям за підтримку й поро-
зуміння, за повсякденну самовіддану службу та працю на благо 
Батьківщини.

У цей урочистий день щиро зичу вам та вашим родинам міц-
ного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, упевненості у власних 
силах і нових звершень на благо України!

Зі святом Вас! Із Днем Незалежності! Слава Україні! 
З повагою

Голова Державної прикордонної служби України 
генерал-лейтенант Петро ЦИГИКАЛ

Шановні колеги! Дорогі ветерани!
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Андрій КУЧЕРОВ 

На початку розмови очільник Уряду підкрес-
лив, що прикордонне відомство має забезпечити 
міць державного рубежу, ефективну боротьбу з 
контрабандою та якісний сервіс для громадян. 
А Уряд, зі свого боку, налаштований забезпе-
чити максимальну підтримку прикордонникам у 
досягненні цих цілей. 

– Для Уряду є абсолютним пріоритетом 
надійність державного кордону, ефективна 
боротьба з контрабандою. Адже нам необхідно 
виробляти конкурентну продукцію, і без ефек-
тивного контролю на кордоні це неможливо, а 
також якісний сервіс. Важливо, щоб наші грома-

дяни, особливо після запровадження безвізового 
режиму з ЄС, нормально перетинали державний 
кордон, – наголосив Володимир Гройсман.

Також Прем’єр нагадав, що розпочатий  
проект «Нове обличчя кордону», який перед-
бачає реформу підрозділів Державної при-
кордонної служби та набір нових працівників, 
сприятиме підвищенню якості надання послуг 
на кордоні. «Дуже хотів би, щоби програма 
«Нове обличчя кордону» і далі розвивалася, а 
люди – як гості країни, так і громадяни Укра-

їни – відчували повагу і нормальне ставлення з 
боку Прикордонної служби», – зазначив Воло-
димир Гройсман.

При цьому Прем’єр-міністр звернув увагу, 
що Уряд підтримуватиме позитивні зміни в 
роботі прикордонників шляхом технічного пере-
оснащення пунктів перетину кордону, збіль-
шенням бюджетного фінансування Служби, а 
також за рахунок реалізації суміжних проектів, 
зокрема будівництва автошляхів та об’єктів  
інфраструктури на кордонах.                                 n

коротко 
про головне

акценти

У пріоритетах: надійність, ефективність, 
якісний сервіс

Прем’єр-міністр 
України Володимир 
Гройсман провів зустріч  із 
новопризначеним Головою 
Державної прикордонної 
служби України Петром 
Цигикалом та колишнім 
керівником відомства, 
нині радником Президента 
України Віктором 
Назаренком.

парламентський контроль

Максим СОРОКА 

До складу робочої групи входили нардепи 
Сергій Рудик, Сергій Шахов, Дмитро Лубінець, 
Сергій Валентиров, Ігор Артюшенко та Олек-
сандр Пономарьов. «Зелені кашкети» продемон-
стрували народним обранцям порядок роботи 
технічних засобів охорони кордону з висвіт-
лення надводної обстановки, сили та засоби так-
тичної групи катерів та ознайомили з порядком 
її застосування в охороні в межах акваторії Азов-
ського моря.

Крім того, депутати побували і в контроль-
них пунктах в’їзду-виїзду «Чонгар» та «Калан-
чак», де особисто змогли впевнитися, що незруч-
ності для громадян та штучні черги створюють 
саме окупанти півострова. Також столичні гості 
ознайомилися з порядком пропуску громадян,  
транспортних засобів і загальним функціонуван-
ням контрольних пунктів. Парламентарі побу-
вали і в місцях безпосереднього несення служби 

по охороні адміністративної межі, де ознайоми-
лися з наявними технічними ресурсами вартових 
рубежу.

На завершення візиту народні обранці 
поклали квіти до підніжжя пам’ятника  
«Прикордонникам всіх поколінь» у Херсоні.      n

Нардепи на адмінмежі

Протягом минулого 
тижня на ділянці 
Азово-Чорноморського 
регіонального управління 
Держприкордонслужби 
перебувала група 
народних депутатів 
України. Парламентарі  
ознайомилися з 
ділянкою Бердянського 
та Херсонського 
прикордонних загонів, 
подивилися як 
здійснюється охорона 
Азовського та Чорного 
морів, побували на 
Арабатській стрілці  та 
адмінмежі з окупованим 
Кримом.

«Антонов» 
береться за 
безпілотники

Державне підприємство «Анто-
нов», яке входить до Держконцерну 
«Укроборонпром», активно працює 
над виходом на міжнародний ринок 
вітчизняних безпілотних літальних 
апаратів. За оцінками фахівців, це 
підприємство може швидко інтегру-
ватися у світовий ринок безпілотних 
літальних апаратів та зайняти ліди-
руючі позиції. Це можливо завдяки 
інноваційним підходам у виробни-
цтві та переходу на стандарти NATO, 
які активно впроваджує «Антонов». 
Запорукою успіху для цього підпри-
ємства також має стати можливість 
розгортання технологічних та про-
мислових потужностей для потреб 
внутрішнього ринку. За оцінками 
фахівців, попит тільки Збройних Сил 
України у найближчі роки стано-
витиме близько 100 безпілотних 
авіаційних комплексів. Попит інших 
силових відомств становитиме 
ще 36–50 одиниць безпілотників. 
Все це дозволить напрацювати 
дуже високий рівень технологій 
і  виробництва, який зробить цю 
лінійку продукції  держпідприємства 
«Антонов» конкурентноздатною на 
світових ринках.

Сергій ПОЛІЩУК

Митні новації: 
результати 
вражають!

Віце-прем’єр-міністр – міністр 
регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господар-
ства Геннадій Зубко повідомив, що 
за рахунок коштів «Митного екс-
перименту», який торік поширено 
на всю територію України, передба-
чено фінансування 810 об’єктів.

– Обсяг фінансування становить 
16,59 млрд грн, що у 8,5 разу більше 
у порівнянні з минулорічними 
показниками. Вже у листопаді цього 
року буде введено в експлуатацію 
відремонтовані шість кілометрів 
із запланованих тридцяти шести – 
автомобільної дороги державного 
значення Н-08 Бориспіль – Дні-
пропетровськ – Запоріжжя. Зараз 
ремонт дороги триває. Фінансу-
вання: Держбюджет та митні кошти, 
– повідомив Геннадій Зубко.

Віце-прем’єр-міністр України 
також додав, що ремонтні роботи 
розпочато ще на 122 об’єктах. 
Зокрема, у Вінницькій області 
– три, Волинській – три, Дніпро-
петровській – чотири, Донецькій 
– два, Закарпатській – три, Івано-
Франківській – два, Київській 
– п’ять, Кіровоградській – три, 
Львівській – двадцять дев’ять, 
Миколаївській – один, Одеській – 
тридцять три, Полтавській – чотири, 
Рівненській – один, Тернопільській 
– чотири, Харківській – сім, Хмель-
ницькій – три, Черкаській – два та 
Чернівецькій – одинадцять.

За твердженням Віце-прем’єр-
міністра вже виконано робіт на 2,95 
млрд. гривень, що у 6,3 разу більше 
у порівнянні з минулорічними 
показниками.

Василь ДРОЗДОВ
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гарячі будніспівпраця

Марина МАРКЕВИЧ 

На початку зустрічі Петро Цигикал висло-
вив вдячність Місії  EUBAM та особисто Ендрю 
Тесор’єру за надання постійної підтримки при-
кордонному відомству протягом вже дванадцяти 
років. При цьому наголошувалося, що Місія 
відіграє важливу роль у боротьбі з транскордон-
ною злочинністю, поліпшенні технічних можли-

востей та підвищенні рівня співробітництва між 
Україною та Республікою Молдова.

На зустрічі відмічалося, що лише за остан-
ній період досягнуто значних результатів. 
Зокрема, забезпечено службу спільних патрулів 
на українсько-молдовській ділянці кордону, про-
ведено низку спеціальних операцій, направлених 
на боротьбу з нелегальним обігом вогнепальної 
зброї та контрабандою тютюнових виробів. 
Крім того, позитивною залишається співпраця 
з питань аналізу ризиків і загроз та розвитку 
спільного контролю в пунктах пропуску.

Петро Цигикал висловив упевненість у подаль-
шій тісній співпраці з європейськими колегами. 
Передусім це стосується питань адаптації націо-
нального законодавства та удосконалення інтегрова-

ного управління кордонами відповідно до стандар-
тів ЄС, спільного пошуку нових форм укріп лення 
прикордонної безпеки, ну і звичайно підвищенню 
рівня довіри населення до прикордонників.

Глава Місії  ЄС EUBAM Ендрю Тесор’єр 
у свою чергу також підтвердив наміри на 
подальшу тісну співпрацю з Держприкордон-
службою, зокрема, нарощування оперативних 
та інституційних можливостей для забезпечення 
ефективного контролю і охорони кордону. Він 
поінформував, що нині розглядається питання 
продовження Мандату діяльності до 2020 року 
та наголосив, що Місія й надалі сприятиме у 
врегулюванні придністровського конфлікту і 
підвищенні рівня міжнародного співробітництва 
з питань прикордонного менеджменту.              n

Працюємо на спільний результат
У Києві відбулася 

перша робоча зустріч 
новопризначеного Голови 
Державної прикордонної 
служби України генерал-
лейтенанта Петра Цигикала з 
главою Місії ЄС з прикордонної 
допомоги Україні та Республіці 
Молдова Ендрю Тесор’єром. 
Основною метою зустрічі 
стало обговорення подальшої 
взаємодії між вітчизняним 
прикордонним відомством та 
Місією ЄС EUBAM.

Володимир ШЕРЕМЕТ 

На західному кордоні Василь Серватюк 
перевірив міжнародний пункт пропуску «Кра-
ковець». Окрім організації прикордонного 
контролю увага приділялася функціональності 
резервів підрозділів під час реагування на 
зміни в обстановці та недопущення порушення 
кордону.

Крім того, перший заступник очільника відом-
ства ознайомився з практичними аспектами рефор-
мування відділу прикордонної служби «Краковець» 
у рамках пілотного проекту «Нове обличчя кор-
дону». Він заслухав звіти керівників прикордонного 
загону щодо даної проблеми та вказав на питання, 
яким необхідно приділити особливу увагу.

Перебуваючи у відділі прикордонної служби 
«Мостиська-залізнична станція», Василь Сер-
ватюк ознайомився з алгоритмом здійснення 
контроль них операцій на шляхах залізничного спо-
лучення. Зокрема, разом з керівниками на місцях 

обговорювалися актуальні питання забезпечення 
прикордонного контролю потягів Інтерсіті «Київ–
Перемишль». Крім того, генерал-лейтенант Василь 
Серватюк перевірив відділи прикордонної служби 
«Рава-Руська», «Салаші», «Грушів» та «Львів», 
де виїжджав на ділянки «зеленого» кордону та 
перевіряв стан охорони українсько-польської 
ділянки держрубежу. Тут особливу увагу було 
приділено питанням взаємодії та співпраці з 
представниками Прикордонної варти Республіки 
Польща, Державної фіскальної служби та Націо-
нальної поліції.                                                      n

Краб як скарб!
Оперативні співробітники 

Азово-Чорноморського регіонального 
управління, прикордонники відділу 
«Очаків» Херсонського загону та 
представники Очаківського від-
ділу Нацполіції під час реалізації 
інформації виявили на узбережжі 
Кінбурнської коси в районі Ковальов-
ського пляжу трьох браконьєрів. Наш 
співвітчизник та двоє громадян РФ, 
які постійно проживають на території 
України, забороненими знаряддями 
виловили понад 42 тисячі креветок та 
93 краби, занесені до Червоної книги 
України.

Про даний факт прикордонники 
повідомили співробітників Націо-
нальної поліції, адже в діях громадян 
вбачаються ознаки кримінального 
правопорушення за частиною 1 
статті 249 ККУ «Незаконне зайняття 
рибним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом». Загальна сума 
збитків, завданих державі зловмисни-
ками, складає 5 мільйонів 164 тисячі 
гривень.

Іван ШЕВЦОВ

Мерседес  
з «пудрою»

У пункті пропуску «Угринів», що 
на кордоні з Польщею, службовий 
пес прикордонників, натренований 
на пошук наркотиків, зреагував на 
конструктивні порожнини мікроавто-
буса Mercedes польської реєстрації. 
Під час ретельного огляду іномарки 
вартові рубежу виявили 26 пакун-
ків білого порошку. Як з’ясувалося 
згодом, громадянин України мав 
намір вивезти до Польщі майже 27 
кілограмів наркотичних речовин із 
вмістом трамадолу та фентинілу. За 
даним фактом до Нацполіції направ-
лено повідомлення про виявлення 
ознак кримінального правопору-
шення за статтею 305 КК України 
(Контрабанда наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів 
чи прекурсорів або фальсифікованих 
лікарських засобів). 

Марина МАРКЕВИЧ

Оригіналу не 
відповідає

Спроби ввезення на територію 
України з Росії автомобілів із недійс-
ними номерами кузовів припинені 
співробітниками Сумського загону. У 
пункті пропуску «Бачівськ» зафіксо-
вано знищення номера кузова мікро-
автобуса Ford 2002 року випуску, яким 
керував громадянин РФ. А у пункті 
пропуску «Катеринівка» його співвіт-
чизник вирішив випробувати долю, 
представивши на огляд Suzuki 2014 
року випуску із заміненим ідентифіка-
ційним номером кузова.  У першому 
випадку до Нацполіції направлено 
повідомлення про виявлення ознак 
кримінального правопорушення за 
статтею 290 ККУ (Знищення, підробка 
або заміна номерів вузлів та агрегатів 
транспортного засобу), у другому 
– на водія складено адмінпротокол 
за статтею 121-1 КУпАП (Експлуа-
тація водіями транспортних засобів, 
ідентифікаційні номери складових 
частин яких не відповідають записам у 
реєстраційних документах).

Роман ТКАЧ

арсенал

Ворогу не сховатися!

Андрій ДЕМЧЕНКО 

Такі комплекси отримали військовослужбовці 
мобільного прикордонного підрозділу «Дозор». 
Зокрема, один з них директор Департаменту пер-

соналу Держприкордонслужби полковник Сергій 
Сердюк вручив прикордонникам, які нині проходять 
тренування в Навчальному центрі на Черкащині.

Технічні характеристики зброї вражають: 
снайперська гвинтівка має калібр патрона 
7,62х51 мм та магазини на 5 чи 10 набоїв. Її 
прицільна дальність до 800 м, а маса з порож-
нім магазином становить 5,3 кг при загальній 
довжині у 1021 мм. У комплект комплексу також 
входять сучасний оптичний приціл і метеостан-
ція. За допомогою останньої можна точно визна-
чити температуру, атмосферний тиск, а також 
зробити необхідні розрахунки для здійснення 
точного пострілу незалежно від часу доби та 
пори року. Додатково вона має низку вбудованих 
функцій, зокрема цифровий компас та систему 
моніторингу вітру. Крім того, далекомір, який 
теж є в комплекті, оснащений високоефектив-
ною оптикою і дозволяє чітко визначити цілі на 
відстані до 1825 метрів.

Сподіваємося, що найсучасніше обладнання 
найближчим часом проявить себе на передовій. n

У рамках переоснащення 
підрозділів Державної 
прикордонної служби на нові 
зразки стрілецької зброї охоронці 
рубежу отримали сучасні 
снайперські комплекси. Ці  
новітні гвинтівки дозволяють 
вести прицільний вогонь з 
високим ступенем точності на 
відстані до 800 метрів.

готовність

У фокусі – західний кордон
Перший заступник 

Голови Служби генерал-
лейтенант Василь Серватюк 
інспектував ділянку Західного 
регіонального управління. Під 
час своєї роботи він перевірив 
стан оперативно-службової 
діяльності та готовність 
підрозділів Мостиського і 
Львівського прикордонних 
загонів.



4 №№ 31–32, 18 серпня 2017 рокуПрикордонник
України Т Е Т – А – Т Е Т

прозорість

– Давайте почнемо з тих фактів, 
які озвучила НАБУ. Держприкордон-
служба розраховує витратити на про-
ект «Стіна» нинішнього року близько 500 
мільйонів гривень. Це Ваші слова. А там, 
де є гроші, є шанси з’явитися корупції. І 
про це вже говорить НАБУ. За кілька днів 
до того, як НАБУ озвучило цю інформа-
цію, представники прикордонної служби 
говорили, що наших людей немає, але, 
якщо вірити НАБУ, там є начальник 
управління капітального будівництва 
Адміністрації Держприкордонслужби, 
старший офіцер Першого окремого від-
ділу капітального будівництва, колишній 
начальник цього окремого відділу... Одним 
словом, попались. І це тільки ті, кого 
зловили, як я розумію. Наскільки ситуа-
ція може стати гіршою за обсягом цієї 
справи або іншої?

– Вважаю, що проект «Стіна», як його 
називають, але правильніше назвати «інте-
лектуальний кордон», – це цілий комплекс 
інженерних споруд, протитанкові рови, 
загороджувальний паркан тощо. Наразі не 
тільки наша країна розбудовує такий захист 
з країною-агресором, але й Литва, Латвія, 
Естонія, а на сьогодні й Норвегія, тому що 
2015-й рік показав: той потік нелегальної 
міграції, а це близько 5,5 мільйона, людей 
пройшов через Європу. 

Він вказує на те, що такі загрози потре-
бують реагування. Інтелектуальний кордон 
на рубежі з Російською Федерацією дуже 
необхідний тому, що по-перше, це ство-
рює серйозні перешкоди для нелегальної 
міграції, контрабандної діяльності, для руху 
розвідувально-підривних груп. І якщо взяти 
ділянку, що побудовано, а це 276 кіломе-
трів і порівняти ті затримання, які є взагалі 
по російському кордону і на цій ділянці, то 
можна сказати, що це приблизно 100 до 1.

– Давайте розберемося більш деталь-
ніше, що таке проект «Стіна». Можливо 
те, що будується зараз нам по фінансах, 
але в ідеалі хотілося б, щоб це було потуж-
нішим, як між Штатами та Мексикою. 
Стосовно цього корупційного фактору: 
чи буде Служба проводити власне роз-
слідування, щоб принаймні зрозуміти або 
навпаки – переконатися, що це не масове 
явище, що гроші, які виділяються на 
«Стіну»... є шанси їх не  красти або наліво 
пускати...

– Зрозумійте, Державна прикордонна 
служба сама не будує цю «Стіну». Будують 
підрядні організації.

– Але Ви замовник...
– Так, ми замовник... Була Постанова 

Кабінету Міністрів, яка визначила, що ми є 
замовником по цьому проекту, і я думаю, що 

вину наших офіцерів визначить суд. Зараз 
йдуть слідчі дії. 

Якщо взяти до уваги, які гроші виділя-
ються, то 2015 – 2016 року з Держбюджету 
мало бути виділено 2 мільярди гривень на 
цю стіну, фактично виділено 600, на 2017 рік 
планувалося виділити 200 мільйонів і плюс 
300 мільйонів зі спецконфіскації. Вся сума 
виходить 500, але реально виділено 89, із них 
69 освоєно підрядним організаціями. 

Я рахую так: якщо люди реально щось 
порушили і якщо НАБУ або інший право-
охоронний орган доведе, що вони мають при-
четність до цих грошей або є корупційні дії, 
то ми відкриті перед правоохоронною сис-
темою, перед слідством. Будемо допомагати 
слідству, але все вирішить суд. 

– По суті самої «Стіни». Якщо розгля-
дати цей проект, власне, з вашої точки 
зору, то те, що заплановано державою, 
наскільки адекватні ці ідеї? Багато хто 
говорить, що цю сітку-рабицю пові-
сили і російські селяни знімають її собі 
на господарство чи просто крадуть. 
Інші кажуть, що там повинен бути рів 
з крокодилами або бетонна стіна. Як, 
наприклад, Ізраїль має бетонну стіну. 
Бо насправді якщо там підуть серйозні 
небезпеки, навіть навала біженців. 
Давайте згадаємо Угорщину. Цей паркан 
і сітка не витримають навали біженців. 
Це один момент. Другий: наскільки сер-
йозна увага приділяється електронним 
приладдям стеження за кордоном, засо-
бам ураження тощо?

– Вже побудовано 276 кілометрів у Хар-
ківській області. Я вважаю, що ця споруда 
відповідає всім європейським вимогам – роз-
ташовано і відео, і різні системи виявлення, 
можливого руху мігрантів, диверсантів, 
переміщення контрабандних товарів тощо. 
Викопані рови. Якщо брати мирний час, то, 
можливо, вона і не стримає такої агресії. 
Якщо брати новітні технології озброєння, 
які є у багатьох розвинутих країнах світу, то 
ніяка стіна, в тому числі й бетонна, не в змозі 
витримати, створити серйозну перешкоду. 
Проте якщо рів у воєнний час замінувати, то 
це зовсім інше. Якщо є вишки із технічним 
спостереженням,  є система нічного спосте-
реження і якщо туди поставити  ДОТ, це буде 
зовсім інша споруда.

У структурі цієї «Стіни» є така машина 
«Тритон», обладнана супутниковою систе-
мою, системою спостереження та нічним 
баченням. Вона розміщена на базі БТР. Ана-
логів такої машини в Україні немає. Їх виго-
товляє тільки одна фірма, і ми для цього про-
екту закупили чотири такі машини. 

– Ці чотири машини стеження закуп-
лено. Вони тільки на ділянку Харківської 
області?

– Так, безпосередньо на ділянку Хар-
ківської області, але в майбутньому ці 
машини повинні перекривати всю ділянку 
російського кордону. У програму всієї 
«Стіни» входять інженерно-оборонні спо-
руди, які теж розташовані там. Вони при-
значені для того, щоб на початковому 
етапі, якщо буде не дай Боже вторгнення, 
стримувати агресора допоки не підтяг-
нуться наші основні сили. Тим більше у 
нас на сьогодні поки що розгорнуто три 
прикордонні комендатури швидкого реа-
гування, які мають протитанкові застави. 
Вони проходять вишкіл безпосередньо 
у наших навчальних центрах, а також 
навчання у складі Збройних Сил.

– Тобто помилки на початку війни, 
коли Луганський прикордонний загін 
фактично голіруч тримав застави,  
проаналізовані й комендатури є підси-
леними.

– На сьогодні це вже зовсім різні під-
розділи, і зовсім інша Служба. Якщо брати 
2014 рік і нинішній рік – це підрозділи з 
груповою зброєю. Це і кулемети, й міно-
мети, і більш тяжка зброя, зовсім інший 
вишкіл і наші підрозділи, які у зоні АТО 
перебувають на  дуже серйозному рівні. 
Вони одягнуті, мають бронежилети і кев-
ларові каски фактично за останнім словом 
техніки.

– Наскільки це останнє слово техніки 
можна профінансувати з цим бюдже-
том? Скажіть, будь ласка, пане Петре, 
якщо проаналізувати ситуацію на різних 
ділянках фронту, то які відрізки кордону 
потребують зараз більшого посилення осо-
бовим складом, технікою, можливо спеціа-
лізованою технікою, літаками, гелікопте-
рами? Мається на увазі не тільки Схід... 
Та ж Білорусь, а там росіяни навчання 
проводять і невідомо чи виведуть вони 
звідти всю техніку, яка туди женеться. 
Придністров’я – доволі такий непростий 
відрізок фронту. Щоб не вийшло: ми забули, 
або розраховували, що заяви лідерів сусідніх 
держав нас заспокоюють.

– Ми не заспокоїмося. Державна прикор-
донна служба продовжує реформуватися та 
нарощувати щільність охорони кордону. Ми 
плануємо посилювати наші підрозділи між 
відділами прикордонної служби, які знахо-
дяться безпосередньо на лінії кордону, додат-
ково створювати відповідні прикордонні 
пости. Більш за європейським варіантом. Це 
повинно бути десь на відстані 15–20 кіломе-
трів. Між прикордонними підрозділами на 
сьогодні ця відстань становить від 30 і до 
більше ніж 100 кілометрів. Це ускладнює 
систему охорони. І нарощення зусиль йде 
тяжкою технікою, так сказати, це БТР-ами. 
Нарощення зусиль іде і по груповій зброї. 

Голова Служби генерал-лейтенант Петро Цигикал:

«Ми відкриті для людей, для співпраці, для спілкування»
12 серпня Голова Служби генерал-лейтенант Петро Цигикал 

дав інтерв’ю журналісту 5 каналу Віталію Гайдукевичу. Під час 
бесіди в ефірі програми «Підсумок дня» було порушено питання, 
які цікавлять українське суспільство. Зокрема, й нещодавнє 
затримання Національним антикорупційним бюро ряду посадовців, 
які підозрюються у порушеннях під час реалізації проекту «Стіна». 
Наводимо текстову версію цього діалогу.
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Голова Служби генерал-лейтенант Петро Цигикал:

«Ми відкриті для людей, для співпраці, для спілкування»
Якщо брати безпосередньо ділянки, 

наша увага зараз спрямована на придні-
стровський сегмент молдовського кор-
дону. Це практично вся російська ділянка, 
і ділянка з Білоруссю теж посилюється. 
Хочу зауважити: сьогодні з Білоруссю 
працюємо на рівні прикордонних пред-
ставництв. Зараз проводиться така спільна 
операція, як «Граница – 2017». Це з про-
тидії і нелегальній міграції, і контрабанді 
на цих ділянках. Буквально недавно була 
білоруська делегація, зустріч на рівні пре-
зидентів. Десь на середину вересня ми 
плануємо проведення зустрічі з очільни-
ком прикордонного комітету Республіки 
Білорусь. 

– Ви володієте інформацією, що від-
бувається зараз на непідконтрольній вам 
ділянці кордону? Тобто там є, умовно 
кажучи, наші очі, які чітко можуть фік-
сувати не тільки прохід цих гуманітарних 
білих вторгнень, які називаються «гум-
конвой»? І що принаймні в кількості ван-
тажівок вивозиться з окупованої терито-
рії? Ми говоримо неодноразово про те, що 
вивозяться заводи. Прийде час і ми будемо 
виставляти Росії рахунок на репарації 
й, відповідно, треба розуміти, що саме, 
скільки саме вивезено. Або навіть якщо 
буде вивозитися російська військова тех-
ніка? Нещодавно у нас в ефірі прозвучало, 

що росіяни виводять там РЕБи наприклад. 
Ми можемо сказати напевне: «Так, це було, 
або ні, цього не було».

– Це складне питання, тому що воно 
десь на грані такого більш специфічного. 
Не все можна говорити. Можу сказати одне: 
у Донецьку російському в нас знаходиться 
група, яку сьогодні, до речі, замінили – це 
десять прикордонників і три митники, які 
безпосередньо контролюють рух цих гума-
нітарних вантажів, що рухаються. Можливо, 
там не все нам вдається побачити, не всюди 
допускають росіяни, але частково ми нама-
гаємося контролювати, що сюди завозиться. 
Це тільки один напрямок. Якщо брати 
пункти пропуску, які зараз знаходяться не 

на підконтрольній нам території за лінією 
розмежування, то по цих напрямках працю-
ють вже спеціальні служби. Державна при-
кордонна служба є теж суб’єктом закону про 
розвідувальні органи, суб’єктом закону про 
контррозвідувальну діяльність, закону про 
оперативно-розшукову діяльність. У рам-
ках своїх повноважень ми проводимо таку 
роботу. На жаль, більше не можу нічого ска-
зати. 

– У пресі була інформація про те, що 
росіяни зі свого боку посилили кордон на 
предмет недопущення переходу на їхню 
територію, зокрема і бандформувань. 

Тобто, вони відгородилися від терористів, 
котрих вони ж і створили?

– Пане, Віталію, Ви правильно кажете, я 
думаю, що це відповідний сигнал для нас, що 
не все в них так добре.

– А цей факт підтверджується?
– Так. Цей факт підтверджується з різ-

них джерел. Ви розумієте: ми дуже мало 
говоримо про те, що там добре чи погано 
на непідконтрольній території. Треба взяти 
тільки декілька фактів. Люди приїжджають 
з непідконтрольних територій в основному 
з пустими сумками і скуповують все, що 
можна. Вони розповідають дуже серйозні 
речі – що у них там світло відключають і 
нема що їсти, а ще там дуже складна ситуація 
з обмеженням прав людини тощо. Я вважаю, 
що наші мас-медіа в цьому напрямку мало 
висвітлюють ситуацію. 

Все-таки ми плануємо виїхати після Дня 
Незалежності безпосередньо в зону АТО. Я 
хочу відвідати практично всі підрозділи, 
контрольні пункти в’їзду-виїзду, наші – як 
і де стоять, перевірити, як там наші офі-
цери, солдати, як вони одягнені, що їдять. І 
будемо безпосередньо вивчати цю ситуацію 
теж. Хотілося б більше висвітлювати такого 
позитиву. Інформація, яка йде на непід-
контрольну територію, та інформація, що 
дається російськими ЗМІ, дуже спотворена 
і не дає тієї реальної картини, яка є без-
посередньо за лінією розмежування. Там 
дійсно творяться жахи. Тому я думаю, що 
в цьому напрямку ми повинні теж працю-
вати, і в тому числі разом з вами.

– Ми ж тільки за. Єдине, щоб був 
належним чином організований доступ 
журналістів туди, де можна. Власне 
кажучи, у нас там оператори та жур-
налісти можуть підтвердити, що не 
завжди. Є нюанси. Там на передку. Ну а 
Ви як Держприкордонслужба, інші силові 
структури мають вирішити питання 
того, що на велику частину Донецької 
області досі триває ефір російських теле-
каналів, а наших там, відповідно, нема – і 
це велика проблема. Інший ракурс – от ви 
будете перевіряти своїх – фактор контра-
банди. Періодично бувають у нас в ефірі 
представники міністерства окупованих 
територій. Люди знають, що відбува-
ється там, у наближенні до першої лінії. 
І всі кажуть: контрабанда була, контра-
банда залишилася. Проте коли ми запи-
туємо представників силових структур 
– ЗСУ, СБУ, НГУ і ДПСУ – так слухайте, 
всі кажуть: контрабанда є, але то не ми 
– це вони. І один на одного пальцями пере-
водять. 

– Ми виконуємо наші завдання на 
лінії розмежування в загальній системі 
охорони. Державна прикордонна служба 
розміщена практично тільки на пунк-
тах контролю в’їзду-виїзду, а також на 
блокпостах. Між пунктами пропуску цю 
ділянку охороняють Збройні Сили. Проте 
на другій лінії  ми створили систему про-
тидії з боку оперативно-розшукових під-
розділів, а також міжрайонні оперативно-
розшукові відділи. І є дуже значні 
результати, де ми все-таки затримуємо ці 
вантажі, які невідомо як появляються вже 
не в прикордонно-контрольованих райо-

нах, тому що лінія розмежування не є 
лінією державного кордону, а в наближе-
них до цієї лінії районах. Ми це все пере-
даємо безпосередньо Державній фіскаль-
ній службі, і є цифри, є результати – якщо 
необхідно, ми вам їх надамо. 

– А чи були випадки, коли там у тому 
числі й ваші колеги затримують організа-
торів, бо знову ж таки ви не перша лінія, 
ви їх, якщо можете якось фіксувати, то 
це вже по факту появи, приходу тут, на 
нашій території. Контрольованій. Ви їх 
затримали, їх передали, через якийсь час 
вони знову...

– Розумієте, контрабанда з 2012 року 
– стаття декриміналізована. Це адміністра-
тивне правопорушення. «Незаконне перемі-
щення товарів та вантажів через державний 
кордон» – так воно звучить. Контрабанда 
залишилася тільки в її безпековій частині. 
Зброя, вибухівка тощо. Прекурсори плюс 
культурно-історичні цінності. Решта підпа-
дає не під кримінальні статті, а під адміні-
стративні. Тому обмежувати у правах і свобо-
дах громадян, затримувати їх…

– Ми розуміємо, що у нас проблема 
з контрабандою є не тільки там, в зоні 
АТО. Затримують бурштин на Волині… 
Він прямував у бік державного кордону. 
Відповідно, хтось на державному кордоні, 
імовірно хтось із прикордонників або з 
митників. Було вже домовлено з цими 
людьми, що контрабанду випустили чи 
впустили. Цигарки – те ж саме. У нас 
регулярно з’являється інформація про те, 
що затримали, затримали, затримали. 
Проте при цьому затримали або товар 
або контрабандистів. І дуже мало інфор-
мації про те, що затримали тих, хто 
дозволяє їм проходити кордон. Ймовірно, 
Ви як керівник прикордонної служби змо-
жете ініціювати або озвучити вголос ідею 
повернути, скасувати цю декриміналіза-
цію, бо фактів порушення державного кор-
дону таким чином валом. А вплинути ми 
на це не можемо.

– Якщо брати останні місяці, ми по захід-
ній ділянці кордону проводили й розбори, 
проводили й службові розслідування по 
затриманню суміжною стороною відповідних 
вантажів, товарів і цигарок. Ми пере даємо 
цю інформацію, у тому числі військовій про-
куратурі й по своїх також. Ми проводимо 
дуже серйозну роботу щодо протидії коруп-
ційним проявам безпосередньо в структурі. 
Ми реформуємо зараз внутрішню безпеку, 
що входить у програму «Нові обличчя кор-
дону». Вони йдуть безпосередньо через сер-
йозний відбір, через тестування.

– Поліграф проходять?
– Проходять. Всі проходять поліграф. Ми 

ставимося до цього дуже серйозно. У нас офі-
цери внутрішньої безпеки, які вже відібрані, 
– це зовсім інші люди, вони є дійсно патріо-
тами. Ми відбираємо їх,  у тому числі, із 
цивільної молоді, підбираємо безпосередньо 
з тих людей, які пройшли зону АТО і дійсно 
хочуть навести порядок в країні, безпосеред-
ньо в Державній прикордонній службі.

Закінчення на 6-й стор.
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прозорість

Закінчення.
Початок на 4-5-й стор.

Якщо повернутися до цих затримань, я 
вам скажу що з чотирнадцятого року по сім-
надцятий ми збили цей наплив контрабанди. 
По чому це можна сказати – не по тому 
скільки ми затримуємо, а по тому, скільки 
затримують наші партнери в Європейському 
Союзі. Це цифри вже навіть не в десятки, а 
у більше разів нижчі. Тому що ми провели 
реформу оперативно-розшукових підрозді-
лів. Ми вивели оперативно-розшукові підроз-
діли з підпорядкування начальників прикор-
донних загонів. Створили другу лінію обо-
рони чи охорони, можна так сказати.

– По вашому профілю діяльності другу 
лінію прикордонної оборони.

– Так. Це оперативно-розшукові відділи, 
які знаходяться більше до районних центрів, 
де безпосередньо формується сам склад зло-
чину. Де формуються групи нелегалів, які 
будуть йти, де формуються склади накопи-
чення, звідки йдуть цигарки й інші товари. І 
ми тут проводимо роботу у спільній системі 
з усіма правоохоронними органами, з Дер-
жавною фіскальною службою, зі Службою 
безпеки, з Нацполіцією. Уже проводимо без-
посередньо такі рейди, вносимося до єдиного 
реєстру, проводимо обшуки – в рамках пра-
вового поля безпосередньо. А що стосується 
лінії кордону, там треба все-таки посилювати, 
збільшувати щільність наших підрозділів. Ми 
плануємо вводити таке поняття, як прикор-
донний дільничний, який повинен працювати 
у селищних радах, проводити профілактичну 
роботу із місцевим населенням.

– Людей на все це у вас вистачає?
– Ми плануємо це робити в рамках дію-

чих штатів. Тому що відділи сьогодні укомп-
лектовані десь відсотків на 60-70. І плануємо 
восени, що у нас уже будуть звільнятися 

військовослужбовці строкової служби.  Ми 
отримаємо деякий провал по особовому 
складу. Це близько трьох тисяч людей. 

– Новий призов чи контрактники?
– Нового призову уже в нас не буде, 

тому що переходимо на більш професійну  
контрактну службу. Будемо проводити роботи 
і з місцевим населенням, і з військкоматами 
та з молоддю для того, щоб залучити для охо-
рони кордону. Безпека держави починається з 
кордонів й охороняти  їх повинен весь укра-
їнський народ.

– Пане Петре, коли починалася реформа 
поліції, в планах Міністерства внутрішніх 
справ на майбутнє озвучувалася ідея, що 
Державна прикордонна служба буде поволі 
трансформуватися у прикордонну поліцію. 
Ці плани зараз змінилися? Вас не будуть 
переформовувати?

– Розумієте, Державна прикордонна 
служба сьогодні рухається за двома векто-
рами. По-перше, поки є особливий період, ми 
розвиваємося і як військовий компонент. Ми 
його посилюємо. Це на сході країни. Ми вже 
зустрічали у чотирнадцятому році із гумо-
вими кийками, із пістолетами для відстрілу 
гумових куль.

– Мова не йде про послаблення ані 
штатно, ані в озброєнні. Чисто струк-
турне підпорядкування.

– Правоохоронний орган не може викону-
вати військове завдання. Сьогодні Державна 
прикордонна служба є правоохоронним орга-
ном спеціального призначення, центральним 
органом виконавчої влади. 

У різних країнах наших сусідів є 
по-різному. Наприклад, у Польщі – це 
окрема структура, вона не входить до складу 
Міністерства внутрішніх справ, у Словач-
чині та інших країнах входить до складу 

внутрішніх справ. Я рахую, що настане час, 
коли ми ввійдемо. 

Сьогодні ми координуємося міністром. 
Він дуже багато допомагає, і ми є розпоряд-
никами другого рівня, тобто фінансуємося 
через Міністерство внутрішніх справ. Ми 
навіть не взаємодіємо, а співпрацюємо. У 
нас серйозні відносини із Нацполіцією й 
Міністерство нас координує, допомагає й 
бачить наші проблеми. Вважаю, що на час 

поки йде війна, служба повинна розвива-
тися за двома  напрямками – це посилення 
правоохоронної діяльності із збільшенням 
цього аспекту. Ми є підрозділами контрроз-
відувального характеру й розвідувального 

характеру, що не належить до компетен-
ції внутрішніх справ. Це більш зовнішні 
завдання.

– Тобто про якийсь поступ у цьому 
реформуванні потрібно буде думати, коли 
буде деокупація?

– У нас є програми, за якими ми розви-
ваємося до 2020 року. Ми рухаємося у тому 
полі, що ми все-таки йдемо до Міністерства 
внутрішніх справ. І, можливо, це правильно. 
Коли буде більше миру, у нас треба будувати 
Державну прикордонну службу як правоохо-
ронний орган. На сьогодні всі це розуміють. 
На жаль, ми повинні відстоювати інтереси на 
сході країни. Тому нарощуємо у тому числі й 
військову складову.

– Пане Петре, коли завершиться 
перевірка, про яку Ви кажете, в зоні 
АТО? Коли Ви будете мати результати 
цієї перевірки? Щоб ми знову зустрілися 
й Ви розповіли: що я був, знайшов такі 
проблеми, знайшов такі здобутки, у нас 
такі плюси, такі мінуси, я вам розповідаю 
наш план дій на наступний умовний звіт-
ний період перед громадськістю – на три 
місяці. Ви кажете восени поїдете. Коли 
будете?

– Я думаю, що це буде перша декада 
вересня.

– Наприкінці вересня ми зможемо 
зустрічатися з вами.

– Я думаю, так. Ми візьмемо нашу 
прес-службу, підготуємо для вас матеріали. 
І будемо дуже раді, щоб ви це висвітлили, 
показали людям. Ми відкриті для людей, для 
співпраці, для спілкування.

– У такому разі запрошую наприкінці 
вересня із результатами цієї інспекції, щоб 
розкласти усе по поличках.

– Дякую, пане Віталію!

– Дякую Вам! Спасибі!                          n

«Ми відкриті для людей, для 
співпраці, для спілкування»
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Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ

– Олеже Миколайовичу, чим 
запам’ятався особисто Вам  цьогорічний 
вступний процес? 

– Він відрізнявся від минулорічних кампа-
ній деякою специфікою. По-перше, ми працю-
вали в умовах жорсткої конкуренції з іншими 
провідними навчальними закладами країни, 
що пов’язано з бажанням кожного вишу отри-
мати найкращих випускників шкіл. І це при-
родно. По-друге, вже кілька років у нашій 
державі спостерігається демографічна «яма». 
Потенційна кількість абітурієнтів у порівнянні 
з тим же 2016-им роком стала меншою. Така 
тенденція спостерігатиметься й надалі.

– За таких умов навчальні заклади, 
напевно, шукають шляхи власної популяри-
зації?

– Так, правильно. Тому багато вишів кра-
їни активно займаються профорієнтаційною 
роботою. І якість першокурсників залежить, 
у тому числі, й від результатів цієї діяльності. 
Прикордонна академія у цьому питанні не пасе 
задніх, і вже декілька років активно працює у 
всіх регіонах України. Кожна область закріп-
лена за нашими факультетами та кафедрами. 
Академія розробила власну систему впливу 
на потенційних вступників, моніторингу, 
механізм отримання зворотної інформації. Як 
результат, кількість бажаючих навчатися саме 
у нас цьогоріч зросла на третину.   

– Товаришу генерал-майор, скажіть, 
будь ласка,  скільки юнаків і дівчат стали 
нинішнього року першокурсниками? Яким 
був конкурс на основні спеціальності?

– Право стати курсантами-прикор-
донниками здобули 350 абітурієнтів-
випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів та військовослужбовців за контрак-
том. Серед першокурсників –  25 дівчат. Зага-
лом ми прийняли на 60 вступників більше, ніж 
минулого року. Для порівняння скажу, що така 

кількість першокурсників стала найбільшою за  
два десятки років. Останній раз до лав прикор-
донного вишу стільки молоді набирали у 2001–
2002 роках. Водночас хочу підкреслити, що 
академія не гониться за кількісними показни-
ками. У своїй роботі ми спираємося виключно 
на аналіз і приймаємо рішення з урахуванням 
перспектив комплектування прикордонних  
підрозділів офіцерськими кадрами.

Що стосується конкуренції, то не розкри-
ваючи подробиць скажу, що на окремі спе-

ціальності конкурс складав 7–8 осіб на місце. 
На інші – 2,5–3 абітурієнти.

– У такій конкурентній обстановці віді-
брати найдостойніших нелегко?

– Існують чіткі правила та прозорі вимоги, 
які однакові для всіх абітурієнтів. Крім резуль-
татів зовнішнього незалежного оцінювання, 
йде відбір за  здоров’ям, фізичною підготов-
кою. Також ретельно оцінюється психологічна 
готовність кандидата.  Більш того, наприкінці 
вступного процесу ми проводимо обов’язкову  

зустріч з абітурієнтами, запрошуємо їхніх 
батьків, відповідаємо на всі питання, що їх 
цікавлять. 

– Давайте поговоримо про навчальну 
програму, адже життя настільки швидко-
плинне, що без корекції освітніх планів не 
може й бути мови про якісну підготовку 
офіцерських кадрів. 

– Щорічно, коли для курсантів академії 
закінчується навчальний рік, у викладацького 
складу розпочинається гаряча пора. У цей час 
на кафедрах тривають живі дискусії, робиться 
аналіз навчального процесу, підбиваються під-
сумки, пропонуються зміни у програми.  Все, 
що з’являється нового у професійній підго-
товці офіцера-прикордонника, має знайти своє 
обов’язкове  відображення у навчальному про-
цесі.

Зокрема, цього року академія реалізувала 
цікаву ідею. Під моєю орудою було орга-
нізовано виїзд групи офіцерів вишу в зону 
проведення антитерористичної операції. 
Ми ставили за мету наочно ознайомитися з 
обстановкою, у якій несуть службу військо-
вослужбовці, напряму поспілкуватися з при-
кордонниками, які здобули певного досвіду на 
передовій, взяти до уваги їхні рекомендації з 
широкого кола питань. 

У результаті, ми отримали безцінну 
інформацію по багатьох напрямках бойової 
та службової діяльності. Не розкриваючи 
всього задуму скажу, що у пріоритеті у нас 
були питання, пов’язані з початком озброєної 
агресії, вторгнення на нашу територію, орга-
нізація та забезпечення дорожніх коридорів 
і коридорів безпеки тощо. Всі напрацювання 
обов’язково знайдуть відображення в навчаль-
них програмах академії.

На завершення хочу сказати, що вчорашні 
абітурієнти, які стали першокурсниками, – 
вмотивовані патріоти України у яких є бажання 
стати захисниками країни. Впевнений, що ака-
демія за чотири роки зробить із них справжніх 
прикордонників!                                                    n

вступна кампанія

Якість всупереч демографії
350 абітурієнтів стали першокурсниками Національної академії ім. Б. Хмельницького

Вступну кампанію 2017 року у вищі навчальні заклади України 
завершено. Абітурієнти незабаром стануть студентами, а 
керівництво вишів аналізує якісний склад першокурсників. Не 
є винятком і Національна академія Державної прикордонної 
служби імені Богдана Хмельницького. Редакція газети звернулася 
до ректора відомчого вишу генерал-майора Олега Шинкарука з 
проханням по гарячих слідах оцінити хід і результати прийому 
молоді у навчальний заклад.

Володимир ЗАХАРЧУК 

Пройшло зовсім небагато часу від того 
дня, як абітурієнти склали останній іспит і 
були зараховані на перший курс прикордон-
ної альма матер. Одягнувши військову форму, 
вчорашня цивільна молодь влилася до друж-
ньої академічної родини.

Навчальний процес новоспечені курсанти 
розпочинають на полігоні, де першокурсники 
вивчають тактику прикордонної служби та 
загальновійськових підрозділів, основи бойо-
вого забезпечення та службу прикордонних 
нарядів у пунктах пропуску. Окрема увага 
приділяється фізичному вихованню, особис-
тій безпеці й застосуванню сили, вогневій і 
стройовій підготовці, а також статутам Зброй-
них Сил. 

Із перших днів навчання курсантам викла-
дають прикордонну кінологію, основи зв'язку, 
інженерне забезпечення та технічні засоби 
охорони кордону. 

– На сьогодні Національна академія Держ-
прикордонслужби входить до низки провідних 
вищих військових вишів нашої держави, які 

орієнтуються на підготовку освічених і  вмо-
тивованих офіцерів нової генерації. Тому й не 
дивно, що цьогоріч конкурс на вступ був досить 
високим. Ми ставили собі за мету набрати на 
навчання до академії лише тих юнаків і дівчат, 
які дійсно гідні стати офіцерами прикордонної 
служби, і ми цього досягли, – зазначив ректор 
академії генерал-майор Олег Шинкарук під час 
зустрічі з курсантами першого курсу. 

– Попереду у вас нелегкі роки навчання, 
а надалі – відповідальна і почесна служба з 
охорони державного кордону нашої незалеж-
ної держави, – резюмував ректор, побажавши 
при цьому усім новобранцям впевненості та 
максимальної самовіддачі у подоланні першої 
сходинки до офіцерських зірок.

Варто зауважити, що професорсько-
викладацький склад Національної академії 
Держприкордонслужби повсякчас працює над 
підвищенням якості підготовки офіцерських 
кадрів та впроваджує у навчальний процес 
інноваційні технології. Зокрема, нині акценти 
визначено на практичній підготовці слухачів і 
курсантів академії та їхній готовності до дій в 
умовах різкої зміни обстановки, застосування 
різнорідних сил і засобів та локалізації кон-
фліктних ситуацій на державному кордоні.    n

Першокурсники взяли старт

У польовому центрі забезпечення навчального 
процесу Національної академії Держприкордонслужби 
розпочалася первинна військова-прикордонна підготовка 
курсантів першого курсу.
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на варті Незалежності

17 миттєвостей Служби
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характер переможців

Володимир ПАТОЛА,
фото автора і Валерія ОЛІЙНИКА

Минула зустріч наших кореспондентів 
із бійцями «особливого призначення» завер-
шилася після п’ятидесятикілометрового 
марш-кидку. Проте вишкіл на цьому не 
закінчився. Тож ми завітали в гості до 

інструкторів і чергового потоку курсан-
тів, щоби дізнатися: що ж відбувається  
далі?

День почався «цікаво і весело». До чер-
гового іспиту дійшли лише дванадцять кур-
сантів із сорока шести, які починали вишкіл. 
Група як завжди із важкими рюкзаками, 
вирушає за ворота. Команда «Зайняти обо-
рону!».  «За даними розвідки, противник з 

півночі». День очікується жаркий. 
Що таке в бою добрий окоп інструктор з 

позивним «Вальтер»  відчув на своїй шкірі не 
раз. Тому до підопічних підходить педантично 
і без жодних поблажок.

– Що це за вигрібна яма вийшла?
– Окоп для стрільби лежачи. 
– Тобі його розміри за статутом нагадати, 

чи сам пам’ятаєш?

– Трішки заглибокий. Але то, щоби  краще 
було ховатися.

– А покажи-но, що ти з нього бачиш і як 
будеш стріляти?!

Курсант крутиться, намагаючись вмости-
тися, але стає зрозуміло, що нічого крім неба 
над головою побачити не може. Ще хвилину 
інструктор пояснює, як відновити можливість 
для спостереження, якщо воїн «перестарався» 
з глибиною.

У простому, на перший погляд, занятті 
розкривається багато непомітних, але важли-
вих нюансів. 

– Для чого тобі гілляка?
– Для маскування.
– Ну яке ж це маскування? Глянь навколо: 

твоя «каліка», зображаючи одинокий кущ, в 
цьому місці буде хіба що гарним орієнтиром. 
Маскувати треба дерном. Схожим за кольо-
ром. Тільки не з-перед самого бруствера його 
нарізати, щоби чорні квадратні шматки землі 
на кілометр світилися. А якщо уже використо-
вуєте гілки – ставте їх за позицією, а не перед. 
Спостерігач інстинктивно шукає ворога за 
кущем. На поле перед кущем звертає менше 
уваги…

Сонце піднімається усе вище. Вже від-
криті гідратори та фляги. Хлопцям важко, 
вони втомлені. Якщо на пропотілу шкіру 
чи одяг потрапить і прилипне пісок – після 
10 хвилин інтенсивної роботи будуть кри-
ваві рани. Тому і пити, і працювати треба 
обачно.

Фітнес для спецназу
Адреналін, відвага, 

підтримка, взаємодопомога 
і командна робота. Стати 
кращим, ніж був дві хвилини 
тому. Виявитися сильнішим, 
аніж думав попередньої миті. 
Збагнути, наскільки дороге 
вчасно підставлене плече 
товариша…  

У Навчальному центрі 
Дерприкордонслужби 
проходить тренінг мобільних 
підрозділів. Найважча частина 
підготовки – п’ятиденний 
курс «виживання».  Воїни 
проходять спеціальну смугу 
перешкод, переносять 
важчезні дерев’яні колоди, 
переміщують колеса, 
штовхають бронетехніку, 
а також долають марші у 
декілька десятків кілометрів 
кожен при повній викладці. 
Усе це в умовах мінімального 
харчування та перерваного 
сну. Зійти з дистанції можна в 
будь-який момент, але робити 
цього ніхто не спішить. 
Навантаження розраховані на 
перевірку та розвиток перш 
за все моральної стійкості. До 
фінішу дійдуть лише найкращі.

Представники одного з 
навчальних потоків жартома 
зважилися та поміряли талію. 
Як виявилося, рекордсмен серед 
них за період проходження 
підготовки втратив 22 
кілограми ваги зі своїх 112 та 
11 сантиметрів обхвату талії.
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– Вітаю, панове!  – підбиває підсумки 
інструктор. – Підрозділ встиг зайняти обо-
рону, вклавшись у часові нормативи, до під-
ходу ворога. А отже, якщо вірити тактиці, 
виживе з умовно незначними втратами – до 
30 відсотків. Тільки розвідка, виявляється, 
помилилася. Ворог підійде не з півночі, а зі 
сходу. Ось ці кущі будуть добряче заважати 
нашому огляду. Тому окопи для стрільби 

з коліна необхідно відрити  он там, за 200 
метрів звідси… 

Обличчя курсантів свідчать про бажання 
висловитися лексикою, яку друкувати у нашій 
газеті не можна, а тим часом «Вальтер» «добиває»:

–  Умови навчального завдання не передба-
чають можливості залишати сліди. Тільки-що 
відриті окопи для стрільби лежачи – засипати!

Проте за мить здається: погляди хлопців не 
горять, узагалі не видають ніяких емоцій. Тільки 
упертість і впевненість – «Я не зірвусь, в уся-
кому разі не зараз!» – І знову напружуються як 
струна потужні м’язи. Стоїчний вираз обличчя 
час від часу змінюється веселою іскрою в очах. 
Помахи лопат – і пісок летить місцями інтенсив-
ніше, аніж з-під роторного екскаватора.

Короткий обід і тентова вантажівка рушає 
до Дніпра. Тут, над живописним яскравим і 
доволі смердючим болотом якоїсь заплави 
розіграється дійство під назвою «переправа». 
За легендою група діє в місцевості, пересіче-
ній водними перешкодами. Одну з них необ-
хідно подолати максимально швидко, утри-
муючи при цьому кругову оборону на випадок 
появи «неприємностей» з лісу.

Інструктор з позивним «Вульф» пояснює, 
яким чином закріпити мотузку чи стропу, 
щоби підрозділ, коли усі переправляться на 
інший берег, міг забрати її з собою. Адже з 
одного боку, спорядження ще може знадоби-
тися, з іншого – готовим натягнутим канатом 
може скористатися ворог, і, нарешті, з третього 
– це явний слід, якого краще не залишати.

Тросів два, тож спочатку курсанти  
просто вчаться користуватися підвісними стра-
хувальними системами альпспорядження. «Збі-
гавши» метрів 50–100 туди й назад із далеко не 
типовим навантаженням, хлопці потихеньку 
забувають про біль натруджених ранковим 
копанням окопів м’язів, про пригоди чотирьох 
попередніх днів. 

Далі цікавіше: дві групи, кожна біля своєї 
стропи, не лише мають вкластися у норматив, 
але й змагаються між собою на швидкість. 
Усе як в бою: хочеться відпочити, присісти, 
впасти, заснути і нікуди не смикатись. Однак 
треба підніматися і виконувати завдання, 
складніше, ніж попереднє. На війні вижива-
ють командами. Не справишся – підведеш дру-
зів.  Упораєшся, але не допоможеш слабшому 
побратимові – все одно програєш. 

Противник – не умовний секундомір в 
руках інструктора, а команда таких самих 
живих, вольових і цілеспрямованих людей, які 
теж дуже хочуть вижити і перемогти. Які, як і 
ви з побратимами, здатні на неможливе.

Глибина болота – чотири метри. Цього 
достатньо, щоби не травмуватися об дно, якщо 
турист-невдаха зірветься. Небезпеку може 
становити дрібне природнє плаваюче сміття. 
Але хто сказав, що буде легко? На кожну з 
команд усього три страхувальних «системи». 
Інструктори не забороняють користуватися 
замість них ременями, карабінами чи пере-
правлятися, якщо впевнений у своїх силах 
– узагалі без страховки. Падіння,  можливо, і 
не становитиме небезпеки, але вже точно буде 
неприємним. Утім, хлопці хочуть виграти для 
своєї команди  дорогоцінні секунди й ті, кому 
не вистачає «систем» – прив’язуються реме-
нями або і зовсім ризикують «на удачу». 

Черговий захід на переправу. Сили зали-
шаються лише в одиниць, і виснажені постаті 
особливо дружньо витягують побратима, 
якому залишилися лічені метри до берега, під-
німають іншого, що вже не в силі самостійно 
відстебнути карабін.

Характерний тріск перетертого ременя 
(імпровізованої страховки), і знесилений 
боєць зі жвавим плюскотом летить у болото. 

Вода і сморід приводять його до тями, тож 
воїн бадьоро пливе до берега, збираючи по 
дорозі кашкети і панами, що злетіли з голів 
друзів, які переправлялися тросом раніше. 
Рятувальники не потрібні.

До берега дістався. Умови виконав. 
Спецпризначенець не зобов’язаний гарно 
пахнути і не застрахований від падіння, 
але думати про поразку воїну заборонено. 
Піднятися, дістатися до цілі, доплисти, 
якщо треба – доповзти! Силует виходить 
із води мокрим, брудним, обвішаним 
лататтям, але погляд горить: його команда  
встигла попри все.

Смертельно втомлені, хоч і задоволені, 
хлопці, ще не знають,  що сьогодні їм дове-
деться пропливти, уже в чистій воді, сотні 
метрів, не знімаючи берци та камуфляж, про-
триматися на плаву десятки хвилин і п’ять 
кілометрів при повному спорядженні нести 
на собі «пораненого». Вони знають тільки 
те, що не здадуться. В усякому разі, точно –  
не сьогодні!                                                       n

Фітнес для спецназу

Представники одного із навчальних потоків жартома 
зважилися та поміряли талію. Як виявилося, рекордсмен 
серед них за період проходження підготовки, втратив 22 
кілограми ваги зі своїх 112 та 11 сантиметрів обхвату талії.



12 №№ 31–32, 18 серпня 2017 рокуПрикордонник
України Л И Ц А Р І  З В И Т Я Г И

слово про товариша

Володимир ПАТОЛА 

На хвилину виходжу з теплого, прогрітого 
«буржуйками» приміщення у вітряну колючу 
хуртовину, щоби передати хлопцям, які вже не 
першу годину працюють на морозі, чергове відро 
гарячої води. Її ледве встигає нагрівати малень-
кий бойлер, зовсім не пристосований для служби 
в казармі. Старший групи, який за виглядом, 
фізичним і моральним станом зараз не особ ливо 
відрізняється від своїх підопічних, дякує добрим 
словом та щирою усмішкою. Майор Сергій Пар-
тика, якщо виникала необхідність, ніколи не 
цурався ані кулемета, ані ріжкового ключа.

Війна… Одне слово, а скільки в ньому 
болю, жаху, безпорадності… 2014-го року Сер-
гій Вікторович був офіцером автослужби Луган-
ського прикордонного загону. Часті підйоми 
за командою «збір», отримання зброї, виїзди і 
тренування. Ставало зрозумілим, що вартових 
буремного рубежу не чекає ані спокій, ані легка 
мирна служба. Керівництво як могло намагалося 

підготувати своїх підопічних до наступних пово-
ротів долі та історії.

Чергова ніч підготовки.  О четвертій годині 
ранку прикордонники вже потрапили додому. 
Деякі з них  надіялися, що це чергове трену-
вання. На жаль, це був початок… 

Далі – важче. Виснажливі чергування, поси-
лення, виїзди оперативних груп, спроби реагу-
вати на випереджувальну інформацію. Колони 
сепаратистів, які уже неможливо було зупинити 
«цивілізованими правоохоронними способами». 
І так не надто спокійне місто наповнювалося 
злочинцями й декласованими елементами з 
антидержавними гаслами, а місцеві мешканці, 
більшість з яких не розуміло, що робиться, не 
бажали вірити в абсолютно видимий і логіч-
ний розвиток подій надалі. Провокації та перші 
жертви.

Черговий наказ, ніч, виїзд. Повна екіпі-
ровка, ПК, саперна лопата. Подрімати у дорозі 
не вдасться, та і за секторами потрібно слідку-
вати. Уже потрібно. Хоча багато при такому 
освітленні не побачиш. Дощ, грязюка, треба 
окопатися. Блискавки час від часу освітлюють 
місцевість. Стримана доповідь про прибуття на 
місце шифрованим сигналом. Звичайнісінькою, 
на перший погляд, побутовою СМС-кою. 

Ось воно, необхідне місце. Тут напрямок імо-
вірного руху російської колони. Ітимуть звідти, 

якщо ніхто нічого не переплутав. Начищені й 
покриті товстим шаром крему черевики зберіга-
ють ноги сухими. З часом хлопці уже не поміча-
ють кілограмів болота на взутті. Незрозуміло, від 
чого мокра спина: від поту, чи дощу, що ллється 
звідусіль, але необхідно якнайшвидше закінчити 
окопи й хоч якось замаскувати позицію. 

Огляд добрий. Мертвих зон майже немає. 
Усе прострілюється. Втома смертельна. Ось уже 
стволи різних калібрів дивляться кожен у сво-
єму напрямку через новенькі бійниці. Усі зна-
ють порядок дій на випадок «якщо». Вклалися 
вчасно. Вухо насторожено вслухається у тишу, 
чи не з’явиться з неї відлуння двигунів. Копати 
більше не треба. Проте стає помітним нове лихо: 
важка фізична робота рятувала від холоду. Тепер 
він починає пробирати на повну, але й цьому 
воїни по-філософськи радіють, тому що холод 
не дає заснути. А мокрий одяг висохне, точно 
висохне, ранкове сонце зарадить проблемі. Ось 
уже й заграва першого світанкового променя…

На місці дислокації відпочивати також 
ніколи. Оперативно-службова діяльність, особ-
ливо коли вона стає службово-бойовою, – неа-
бияке навантаження на автопарк. Механіки зби-
лися з ніг, ставлячи на колеса усе, аж до остан-
нього забутого металобрухту, який роками не 
використовувався. Кожен поржавілий УАЗ-ик, 
здатний завестися й доставити на місце людей чи 
вантаж, – на вагу золота. Обстановка загострю-
валася, завдання виникали усе частіше. В дикій 
смертельно-небезпечній погоні, доставляючи 
боєприпаси, вивозячи та забираючи команди 
вартових рубежу, евакуюючи поранених падали 
з ніг водії. Однак із запчастинами допомагали 
невтомні бджілки-волонтери. За кермо сідали 

воїни з інших підрозділів, які мали права. Дове-
лося, звичайно, і самому Сергію Партиці спро-
бувати, що таке вести «Ленд-Ровер» на швидко-
сті 130 кілометрів за годину при надмалій дис-
танції в колоні.

Розмальований яскравою символікою «пра-
воохоронний» автопарк знову фарбували в 
армійський маскувальний «хакі». Ремонт під-
віски, яка не витримувала перегонів з кулями під 
можливим чи реальним прицілом терориста по 
розбитих дорогах. Ремонт бортів як решето від 
дірок різного калібру…

Досі в пам’яті Сергія не стерлися моменти, 
коли цивільні працівниці прикордонного загону зі 
сльозами на очах запитували: «Чому саме тут? Коли 
вже закінчиться цей жах? Що буде з нами далі?» 

А далі – довге прощання з рідними в Луган-
ську перед відрядженням. Найдорожчі прово-
джали Сергія зі сльозами на очах. Офіцер усві-
домлював, що чекає його самого, а як щодо бать-
ків, дружини, маленького сина? Чи доведеться 

побачити їх? Всередині усе розривалося від болю. 
До Луганська Сергій Вікторович більше не 

повернувся, місто захопили сепаратисти. Міс-
цеві мешканці переховували рідних офіцера-
прикордонника та, ризикуючи власним життям, 
допомогли їм виїхати.

– Бій за прикордонний загін, передислока-
ція… Як зараз перед очима картина, – згадує 
Сергій, – коли ми збиралися на автостанції 
одного з райцентрів… Люди не розуміли, що 
сталося: чоловіки по 35, 40, 50 років зі сльозами 
на очах обіймалися і кричали від радості, кри-
чали тому, що вже не сподівалися зустрітися.

Потім була служба у Біловодську. Знову 
ремонт зношеної швидкою їздою, пошкодженої 

кулями й осколками техніки. 
Згодом – фронтові дороги Донеччини у 

складі оперативно-військового відділу «Крама-
торськ». Його ділянка на той час включала від-
різки другої лінії, а місцями й лінії зіткнення 
навпроти Лисичанська, Костянтинівки, Арте-
мівська (сьогодні Бахмут). Автопарк ОВВ роз-
вивався з нуля. Попри величезний обсяг роботи, 
непросту психологічну обстановку війни офі-
цер, як і завжди, знаходив можливість займатися 
спортом і підтримувати себе в гарній фізичній 
формі.

Утім, він не надовго затримався в Крама-
торську, де все уже більш-менш налагодилося, 
і знову повернувся до Старобільська. Пояснив 
тоді своє рішення коротко: «потрібен своїм 
хлопцям». Адже у Старобільську підрозділ фак-
тично «піднімали з нуля». 

– Складно було, – згадує офіцер. Досвіду 
на той час не вистачало, але завдяки мудрим 
керівникам і працьовитим підлеглим служи-

лося легше. Спеціалісти ремонтного підрозділу 
робили неможливе: майже за відсутності інстру-
менту та приладдя підручними засобами ремон-
тували незнайомі на той час «Кугуари», «Тойоти», 
«Фольксвагени». Потрібно віддати належне тим 
хлопцям, які могли і робили свою справу і в спеку, 
і в сонце, й під обстрілами сепаратистів. 

Ніякі переконання друзів тривалий час не 
діяли на Сергія Партику і дуже довго він навіть 
чути не хотів про ротацію. Повернувся із зони 
бойових дій лише в листопаді 2016 року – після 
майже трьох років війни.

– На початку непросто було адаптуватися до 
мирного життя,  – згадує Сергій. – Безумовно, 
допомогла сім’я, син, який зараз бачить мене 
частіше, новий чудовий колектив і робота. Її 
вистачає і тут, тож думати про дурниці ніколи.

Офіцер, як завжди усміхнений, спокійний, 
урівноважений і підтягнутий, справив гарне 
враження під час нашої крайньої зустрічі. Обмо-
вився, що півроку тому кинув палити. Так, спор-
том займатися продовжує. Загалом усе добре. До 
сім’ї потрапляти вдається частіше… 

Про що ще поговорити зі старими друзями? 
Про те, що проходить лікування в кардіологіч-
ному відділенні госпіталю майор Партика, зви-
чайно, не сказав: не в його характері скаржитися. 
Зрештою, він не став затримуватися там надовго, 
адже у рідному тепер Північному регіональному 
управлінні також усе, що має колеса, повинно 
їздити. Надійно і правильно…                              n

Залізний технар

Краматорську зимову 
ніч важко назвати теплою. 
Особливо коли примерзаєш 
до броні старенького БТР-
60, намагаючись примусити 
працювати його восьмициліндрові 
вічно «незадоволені життям» 
примхливі бензинові двигуни. 
А поряд такі ж товариші, 
вимащені мазутом і пропахлі 
парами недогорілої «горючки». 

Чоловіки по 35, 40, 50 років зі сльозами на очах 
обіймалися і кричали від радості.

Майор Сергій Партика, якщо виникала необхідність, ніколи 
не цурався ані кулемета, ані ріжкового ключа.

Бійці Луганського прикордонного загону після передислокації в Старобільськ
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за реальними подіями

Володимир ПАТОЛА

Початок у №№27-30.

За тих, хто любить, 
вірить і чекає
13 червня 2014 року. Київська область.

Автобус «Богдан» із зеленою смугою 
та прикордонним хрестом на борту мчав із 
Борисполя до села Старого. Колоні, в центрі 
якої він їхав, слід було поспішати. 30 кіло-
метрів начебто не так і далеко, але уже після 
контрольно-пропускного пункту полігону 
Національної гвардії дорога зовсім нестерпна, 
призначена більше для всюдиходів і броне-
техніки. Водії знають, що на ділянку піщаної 
«грунтовки» необхідно зберегти в резерві час. 

Ця доба для багатьох військових почалася 
динамічно. Людям, які дізналися про відря-
дження вчора, було легше. Вони встигли заку-
пити необхідне. Зрештою, за три–п’ять днів 
до зарплати, коли попередня вже закінчилася, 
це могли собі дозволити далеко не всі. Інших 
«втішили» сьогодні зранку, когось узагалі 
тільки викликали. Необхідні речі деяким бій-
цям та офіцерам повинні були підвезти друзі 
в частину чи на аеродром після повернення з 
полігону. 

Годину тому Івана Красножона черговий 
відділу прикордонної служби застав просто 
після нічної зміни.

– Ваня, ти не передумав щодо Сходу?
– Ні, але там зайнято все, а що?
– З’явилося місце. Потрібна людина. Але 

відповідь треба дати зараз. Готовий?
– Готовий. Що робити?
– Тривожний чемодан?
– У частині.
– Бери службову машину. Водію я зараз 

скажу. Лети в Бориспіль.
– Отримуй автомат – і до начальника 

штабу. Він визначить, що далі.
– Слухаюсь!
У цей час Олексій Войцеховський лежав 

із застудою вдома на законному лікарняному. 
Капітан Ігор Радковський, який хвилину тому 
дізнався, що очолить відділення застави в зоні 
бойових дій, набрав його номер телефону.

– Льоша, як самопочуття?
– Горло болить, але житиму.
– Повоювати не хочеш?
– Ви це серйозно?
– Більш ніж. Ти готовий? Можеш відмови-

тися..
– Я потрібен? Виїзд разом з Вами?
– Так. Потрібен. І так. Я також їду.
– Звичайно готовий! Куди і коли прибути?
Зараз Іван і Олексій чи не єдині з усього 

автобуса, сидячи поряд на сусідніх кріслах, 
вмостивши між ногами автомати стволами 
вгору, продовжували досипати, іноді від-
волікаючись на телефонні дзвінки. Попри 
збудження та адреналін, один ще почувався 
не зовсім здоровим, інший – зовсім неви-
спаним.

«Засмиканий» життям і незвично великою 
кількістю ввідних капітан отримав чергове 
завдання новопризначеного командира підроз-
ділу: уточнити списки та номери мобільних 
телефонів. Тепер він ходив поміж кріслами, 
записуючи дані хлопців на затертому аркуші 
кишенькового блокнота капризною кульковою 
ручкою. 

Кремезний, з упертим норовом львів-
ський хлопець, сержант Павло Моцяк за 
жодних обставин не втрачав почуття гумору. 
У службовому автобусі магнітофон не перед-
бачений, а поставити його самостійно водій 
іще не встиг. Техніка прийшла в частину 
недавно. Тож Павло дістав звідкись порта-
тивну колонку і «врубав» на весь салон під-
бірку пісень тоді ще не надто широко відо-
мого «Дзіздьо». Хлопці перебували в різному 

настрої. Хтось – надто збудженому. Хтось 
– навпаки – у пригніченому. Розмовляти не 
сильно хотілося. Ніхто особливо не вслу-
хався в слова, але усі були вдячні за запаль-
ний мотив, який розганяв зайві, іноді не дуже 
втішні думки.

Сержант Богдан Менделюк, який потрапив 
на службу уже з вищою освітою, підтягнутий, 
нерідко мовчазний, але серйозний та ґрунтов-
ний у всьому, чим би не займався, давно пере-
вірив чистоту й готовність до стрільб свого 
автомата. Тепер, від нічого робити, він зга-
дував традиційний щорічний крос на дев’яте 
травня. Цього року захід теж відбувся, трішки 
більше місяця тому. Сам Богдан, як завжди, 
пробіг три кілометри на «відмінно». 

Замість радянських пісень воєнного часу, 
як у попередні роки, із колонок та репро-

дукторів на старт кросу окремих груп грим-
нули «Червона калина…», «Нас не там весна 
зустріла…», «Хорунжий…», «Лента за лен-
тою…» і ще щось такого ж напрямку. Ніхто не 
став нічого запитувати, більшість військових 
бігунів узагалі не звернула на це уваги, але 
тільки не Богдан. Для нього новий репертуар, 
безсумнівно, чиясь ініціатива, став приєм-
ною несподіванкою. Мабуть, жартівник, який 
в останній момент поміняв флешки, зараз в 
автобусі. Цікаво, чи з ним та підбірка пісень? 
Настроєві речі, але надто серйозні. Зараз для 
хлопців «Дресирований павук», на повну гуч-
ність, саме те, «що лікар прописав»…

А в худорлявого підтягнутого старшого 
прапорщика Євгена Прибиткіна зайвих думок 
не було. Він, військовий не в першому поко-
лінні, знавець та любитель зброї й екстремаль-
ного відпочинку на природі, хоч і не мав бойо-
вого досвіду, але був цілком упевненим у своїх 
силах. Що б не чекало попереду – якщо через 
це зможуть пройти 20-річні хлопці-сержанти – 
він, дійсно сформований чоловік, і сам упора-
ється, і ще й за ними пригляне. На вольовому 
обличчі читалася упевненість і ледь помітна в 
кутиках губ усмішка. На війну – так на війну.

Ось уже лежить перша зміна, проводячи 
контрольну пристрілку своїх «Валер», «Рек-
сів», «Марічок» та інших «друзів» системи 
АК-74. До війни ще не доїхали, але кожен 
намагається назвати автомата, виписаного 
усього два тижні тому власним іменем. Хтось 
– пафосно. Хтось – згадуючи людину чи 
домашнього улюбленця, який символізує для 
нього любов, вірність, надійність. Це щоби не 
підвів у потрібний момент…

Воїни випускають по декілька пострі-
лів один за одним. Полковник Сергій Мул, 
начальник ОКПП «Київ», особисто дивиться в 
бінокль і коментує результати. Мішені на сто-
метровій відмітці, але зараз цього повністю 
достатньо.

– Роєнко, не трать патрони, ти і так не про-
махнешся, – говорить полковник, задоволено 
оглядаючи в бінокль кучно «вкладені» дірки. 
– Дай краще хлопцям, хай потренуються. І за 
мить – біля іншого воїна:

– У вас поки погано. Продовжуйте. Спуск 
плавніше. Не зривайте. – До начальника 
служби РАО: 

– Старший лейтенант Дерев’янко, пере-
вірити пристрілку автомата. Якщо причина в 
зброї – замінити.

– Ігор, – це вже над спиною Радковського, 
– ти теж не псуй дарма боєприпаси. Все в 
дев’ятці.

– Терещенко, добре! – І вже про себе: 
«Йому б СВД. Та тільки їх доставити не встиг-
нуть…»

Чергове шикування, вкотре уже протягом 
дня. Декілька слів. Зворотна дорога в частину, 
і знову пісня «Дресирований павук» на повну 
гучність. Ніхто так і не зрозумів, звідки у 
Павла беруться щоразу запасні акумулятори, 
але десяток пісень на невеликій карті пам’яті, 
як не дивно, набриднути ще не встигли.  
Основне, що мотиви веселі та запальні.

Аеропорт – гігантський людський мураш-
ник, цілий окремий світ. Військовослужбовці, 
поліцейські, цивільні працівники окремих 
служб, хочуть вони цього чи ні, постійно 
бачать одні одних, знайомляться, працюють 
разом над спільними питаннями, їздять на 
роботу загальним транспортом. Дізнавшись, 

прикордонники вирушають на схід, співро-
бітники «Київцентраеро» вийшли на вулицю. 
Дуже швидко зібрався справжній багатолюд-
ний натовп. 

– В колону по двоє, ставай! – Пролунав 
голос когось із офіцерів. – Ну що, товариство, 
раз уже люди вийшли побажати нам щасливої 
дороги – не вдаримо обличчям в бруд. Розу-
мію, що не до маршів, та постарайтеся при-
наймні пройти в ногу…

– Командире, якого біса! Одна роззява з 
відеокамерою на телефоні і сепаратисти зна-
тимуть кожного з нас в обличчя ще до того, як 
ми прибудемо! Хлопці без масок!

– Тихіше, капітане. Люди зі щирими намі-
рами. Вони готувалися. І дійсно бажають 
нам добра. Сам знаєш, за всіма методичками 
перед боєм має бути мітинг. Вважай – це він 
і є. Побачиш, настрій зміниться в бійців. А то 
поопускали носи. А щодо роззяв з телефоном 
– теж не варто хвилюватися. Я бачив там пред-
ставника якогось телеканалу з професійною 
камерою. Телефони вже не актуальні.

Потім, коли пройде достатньо часу, хлопці 
будуть із вдячністю згадувати і людей, які 
вийшли їх підтримати, і цивільного оператора, 
що зафіксував цей момент для історії. Але під 
час маршу багатьом у тому строю хотілося 
розбити йому для профілактики об’єктив.

Розмова припиняється сама собою. Гри-
мить веселий, злий стройовий крок від душі. 
Команда не тренована, не спрацьована, але в 
єдиному пориві крок єдиний. Зовсім далеко, 
здається, якийсь марш лунає через потужні 
колонки. І набагато ближче вигуки та поба-
жання людей, між якими проходить колона. І 
попри все не загубився у навтовпі та за кри-
ками погляд матері когось із місцевих борис-
пільських контрактників, промовистий і силь-
ний: повертайтеся живими!

– На місці стій! Праворуч! – і дві шеренги 
вже обличчям до людей.

– Слава Україні! – Абсолютно синхронно, 
як не дивно, виходить у проводжаючих.

– Героям Слава! – гримить у відповідь 
стрій. І веселий блиск в очах хлопців промо-
висто свідчить, наскільки важливо для них 
було побачити це на власні очі. У спільній від-
повіді вони відчувають свою загальну силу. 
Стає веселіше і кудись відступає гнітючий 
неприємний холодок невідомості.

Здавалося б, абсурд: усе зрозуміло, всі 
знають, чому і заради чого приймали ті чи 
інші рішення, усі дорослі й грамотні, але коли 
бачиш сотні людей, які підтримують тебе та 
побратимів, – враження гіпнотичне.

Ще мить – і з натовпу вибігають декілька 
людей різного віку, задаровуючи хлопців кон-
вертами. Найбільше уваги дістається офіцеру, 
в якого через плече висить польова командир-
ська сумка з якимись нехитрими документами. 
Туди ж лягають і більшість конвертів, але 
тільки на декілька хвилин. Уже в автобусі капі-
тан роздає їх приблизно порівну. Кожному з 
присутніх. Здебільшого там – дитячі малюнки, 
рідше – розчулені послання дорослих, іноді – 
дивні, але все одно приємні, побажання когось 
із дівчат – повернутися, а нижче номер теле-
фону чи відбиток помади. Оригінальний пси-
хологічний прийом, але стимул ще той, для 
солдата, якого не знаєш. Такі листи одразу від-
дають неодруженим товаришам.

Люди, протягом тих декількох коротких 
годин, чи навіть хвилин, які мали на підго-

товку до проводів, не жаліли ані фантазії, ані 
старання, вкладали душу, щоби якось підтри-
мати земляків, які вирушають у невідомість.

– А я везучий! – каже Іван Красножон, 
беручи в руки конверт. – У мене обов’язково 
з’являться гроші.

– Ну-ну, розкажи своїй собаці про своє 
везіння, – глузує з кінолога його сусід. – А тим 
часом Іван, відкриваючи конверт, демонструє 
усім півтори тисячі гривень і звертається до 
командира застави.

– Прошу зарахувати в загальну касу, това-
ришу майор.

– Це капітану віддай, хай займається.
– Конверти хлопцям роздані в довільному 

порядку. Це була чесна лотерея, – пробує від-
мовитися від ще однієї мороки офіцер, якому 
до повного щастя після всіх списків та замін 
не вистачає тільки загальної каси.

– Ні, – категорично відповідає сержант 
Красножон. – Їх люди зібрали для нас усіх, і я 
ці гроші в себе не залишу.

– У касу, в касу! – підтримують Івана ще 
декілька бійців, у чиїх конвертах виявилися 
гроші й передають свої «знахідки».

– Давай, Володю. Хлопці тобі вірять, от і 
займайся, – ставить крапку в дискусії коман-
дир застави. – Капітану не залишається нічого 
іншого, як вирвати ще один аркуш із бага-
тостраждального блокнота, ретельно пере-
рахувати спільну касу, що так несподівано 
з’явилася у підрозділу завдяки бориспільча-
нам, та «намалювати» чергову імпровізовану 
відомість. Старанно загорнута в неї готівка 
лягає у відділення і так непідйомного через 
всіляку всячину, командирського «планшета».

Іван Красножон, який потрапив на війну 
просто з нічної зміни, близько тижня кожного 
дня зашиватиме штани яскраво-зеленого пік-
сельного камуфляжа та армійські черевики, 
що були на ньому у той день. Форма, довго 
ношена в умовах аеропорту, виявилися непри-
датною для активного патрулювання «на при-
роді». До найближчого банкомату від місця, де 
дислокуватиметься застава, треба буде їхати 
досить далеко і не найбезпечнішими шля-
хами. Хлопці, які не запаслися готівкою при 
виїзді, скористатися своїм грошовим забезпе-
ченням «на пластику» практично не зможуть. 
Незважаючи на всі спроби переконати його, 
Іван продовжуватиме працювати голкою після 
кожного наряду, але не візьме з каси жодної 
копійки на одяг. Зрештою, вирішити його  
проблему вдасться тільки через тиждень усю-
дисущим волонтерам.                                           n

Далі буде.

Відрядження
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І приклади такого розвитку подій ми 
також неодноразово зустрічаємо в національ-
ній історії й історії становлення її державних 
кордонів. Більше тисячі років тому було ство-
рено Праукраїнську державу Київська Русь. Її 
очільники – Великі князі із династії Рюрико-
вичів: Олег (роки княжіння – 882–912), Ігор 
(912–945), Святослав (964–972), Володимир 
(980–1015) були досить войовничими. Пере-
дусім, укріпляючи свою владу, вони постійно 
тримали в покорі (часто застосовуючи збройну 
силу) навколишні слов’янські племена, а вста-
новивши лад у внутрішніх справах – здійсню-
вали й успішні зовнішні походи – на Візантію, 
Польщу, Хазарський каганат, Волжську та 
Дунайську Болгаpiї, племена угро-фіннів, ясів, 
касогів, печенігів та інших. Збpойною силою, 
а також дипломатичними стосунками, торго-
вельними зв’язками, династичними союзами 
діяли князі. І, врешті, наприкінці Х століття 
постала на одному з пеpших мiсць в Європі 
велика й могутня держава-імперія з центром у 
стольному граді Києві. 

У цей час визначилися i межі її території, 
що в цiлому збiгалися з етнiчними pубежами 
схiднослов’янської етнокультуpної спiльностi. 
На сходi Київська Русь сягала межиpiччя Оки 
й Волги, на заходi – Днiстpа, Каpпат, Захiдного 
Бугу, Німану, Захiдної Двiни, на пiвночi – Чуд-
ського, Ладозького й Онезького озеp, на пiвднi 
– Дону, Росi, Сули й Пiвденного Бугу.

Ми не маємо конкретних відомостей про 
коpдони тієї держави, але те, що вони були 
чітко визначені не має сумнівів. Адже 988 
року на південному кордоні Великий князь 
Володимир Святославович почав розбудову 
прикордонної інфраструктури з лінії дерево-
земляних валів і вбудованих у них фортець. 
«І сказав Володимир: це не добре, що мало 
городів довкола Києва. І почав ставити городи 
вздовж Десни, вздовж Остра і вздовж Тру-
бежа, вздовж Сули і вздовж Стугни».

Того ж 988 року Володимир Великий ство-
рив прикордонну варту, набравши на службу 
кращих воїнів з усієї держави «І став він наби-

рати мужів ліпших із словен, і з кривичів, і з 
чуді, і з в’ятичів і ними населив він городи».

Володимира наслідував його син – Ярос-
лав Мудрий (1019–1054). Він, після пере-
мог над печенігами, посунув свої кордони на 
південь і провів фортифікації по річцi Рось. 
«Ярослав почав ставити городи над Россю». 

Ці заходи швидко дали результат – за 
наступних кілька десятиліть агресію печенігів 
було зупинено, а 1036 року їх остаточно роз-
громлено. 

З другої половини ХІ століття починається 
поступовий занепад Київської Русі як єди-
ної централізованої держави. Проте удільні 
князівства, які формувалися в нові державні 
утворення, як наприклад Галицько-Волинське 
королівство, ще до середини ХІІІ століття збе-
рігали свою незалежність. Лише такий могут-
ній ворог, як Велика Монгольська імперія зміг 
їх підкорити. 

Серед причин втрати незалежності істо-
рики називають і внутрішні усобиці, й велику 

територію, і економічний занепад та ще багато 
чого, але чомусь непомітним залишається той 
факт, що країна поступово перестає контро-
лювати свої кордони. Так, археологи котрі 
досліджували прикордонні фортеці ХІІ–ХІІІ 
століть стверджують, що вони не були засе-
лені, більш того, в них не було постійного 
гарнізону. Тобто охорона кордону не велася і 
тільки у випадку війни війська використову-
вали ці укріплення…

Держава Богдана Хмельницького (1648–
1657 роки) проіснувала заледве десяток років, 
а її межі були дуже рухомими, адже весь цей 
час відбувалися військові дії. Однак і її кор-
дони в певні періоди можна визначити досить 
чітко. 

Боротьбу за відновлення державності 
спровокувала жоpстока колонiзатоpська 
полiтика полякiв, яка поставила укpаїнцiв 
пеpед фактом необхiдностi відстоювання 
своїх економічних, політичних і культурно-
релігійних прав. Це вилилося у середині XVII 

століття у національно-визвольну війну. Голо-
вним її результатом було відновлення держав-
ності на значній частині етнічних земель. Най-
більші успіхи війни зафіксував Зборівський 
мирний договір (8 сеpпня 1649 p.), за яким 
Україна здобула пpаво на автономiю у складi 
Речі Посполитої. 

За договоpом в основі української держав-
ної території були землі колишніх Київського, 
Чернігівського і Брацлавського воєводств. 
Кордон з Річчю Посполитою проходив:

на Правобережжі – по лінії Горностайпіль 
– Димер – Коростишів – Паволоч – Погребище 
– Прилуки – Вінниця – Брацлав – Ямпіль –  
р. Дністер;

на Лівобережжі – по лінії Остер – Чернігів 
– Ніжин – Ромни.

Кордон з Московією проходив по ріках 
Сухий Ромен, Терен, Бобрик, через Сулу, 
Псьол, Олешицю до Ворскли, Ворсклою до 
гирла Мерла, звідти до р. Коломак, через 
р. Орчик до Муравського шляху.

Є кордони – є держава!
Винесені у заголовок 

слова дуже схожі на гучне 
гасло, і, написавши їх, я 
аж на мить зупинився й 
задумався. Але ж ні, це 
не гасло і не якесь красне 
слівце – ЦЕ ПРИНЦИП 
ІСНУВАННЯ КОЖНОЇ 
ДЕРЖАВИ. І не потрібно 
далеко шукати приклади – 
сьогодні на Сході України 
ми не контролюємо більше 
409 кілометрів кордону – 
як наслідок: інтервенція,  
сепаратизм, тероризм, 
війна та хаос. І кожен з нас, 
за ці три з лишком роки уже 
як мантру може повторити 
«Закриємо кордон – війна 
закінчиться за кілька днів, 
а ні, то наслідки можуть 
бути непередбачуваними». 
Так-так, аж до найгіршого 
варіанту – втрати 
державності.
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Південні кордони з Туреччиною і Крим-
ським ханством простягались безлюдними 
степами і не були чітко зафіксовані.

У період наступальних операцій 1654–
1655 років українські війська звільнили всю 
Чернігівщину і Пінщину, частину Волині (до 
р. Горинь), Західне Поділля, частину білорусь-
ких етнічних земель (Мінщина).

Прикордонна охорона в той час була добре 
організована. На радутах (заставах) дислоку-
валися бекети (прикордонна варта), які здій-
снювали об’їзди, або з хвигур (сторожових 
веж) чи могил (природних або насипаних 
пагорбів) спостерігали за кордоном. При появі 
ворога подавалися сигнали тривоги, а тих хто 
перетинав кордон, – перевіряли. І варта ця 
була настільки досконалою, що, як свідчили 
очевидці «…проїхати до черкаських табо-
рів неможливо, кругом у гетьмана і в черкас 
застави, і жебраків та й тих обшукують».

Тоді українці не втримали своєї дер-
жави, але не слід кивати лише на політичну  

недолугість національних керівників чи 
робити з козаків п’яниць – їхньою мужністю 
і військовою вправністю захоплювалася вся 
тогочасна Європа. Не забуваємо, які в нас були 
вороги: Річ Посполита, Османська імперія з 
підвладним Кримським ханством і, звичайно 
ж – Московське царство з його вже тоді під-
лими витівками: 1654 року на раді у Переяс-
лаві «навєкі вместє», а вже 1656 року у Вільно 
таємно підписали мирний договір з учораш-
нім спільним ворогом Річчю Посполитою.

Проте й слід пам’ятати, що здобута 
у тій боротьбі державність, хоч і в формі 
Московської автономії, хоч і в трьох різних 
національно-територіальних утвореннях – 
Гетьманщини, Запоріжжя і Слобідської Укра-
їни, проіснувала ще близько 130 років, а, отже, 
нація жила і розвивалася.      

Національна Українська держава у 1917–
1920 роках проіснувала лише близько чоти-
рьох років, але протягом цього часу визна-
чення коpдонiв і органiзацiя їхньої охорони 

були важливою складовою вiдновлення дер-
жавності.

Першу офіційну заяву про кордони Цен-
тральна Рада зробила в III Універсалі (7 лис-
топада 1917 р.): «... до території Української 
Народної Республіки належать землі, заселені 
в більшості українцями: Київщина, Поділля, 
Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харків-
щина, Катеринославщина, Херсонщина, Тав-
рія (без Криму). Кінцеве визначення кордонів 
УНР, зокрема приєднання частини Курщини, 
Вороніжщини, Холмщини як інших суміжних 
губерній та областей, де більшість населення 
українське, має бути встановленим за згодою 
організованої волі народів».

Дуже цікава сторінка нашої історії – період 
Української Держави, яку очолював Гетьман 
П.П. Скоропадський (29 квітня – 14 грудня 
1918 р.). Більшість українських істориків не 
дуже позитивно ставляться до цього політика, 
але те, як він вирішував проблеми державної 
території – варто поваги.   

П. Скоpопадський твеpдо ставив питання 
пpо оpганiзацiю деpжавної теpитоpiї 
вiдповiдно до етнiчного pозселення укpаїнцiв.

Так, як компенсацію за захоплення схід-
них земель, Польща передала Україні чотири 
повіти Мінської губернії: Мінський, Мозир-
ський, Рігицький, Гомельський. 

Фактичною межею з Радянською Росiєю 
стала демаркацiйна лiнiя: Сураж – Унеча – 
Стародуб – Новгород-Сiверський – Глухiв – 
Рильськ – Колонтаївка – Суджа – Беленiхiне 
– Куп’янськ. 

7 сеpпня 1918 p. була пiдписана попеpедня 
угода мiж Укpаїною і Вiйськом Донським пpо 
встановлення коpдону по адмiнiстpативних 
коpдонах Хаpкiвської i Катеpинославської 
губеpнiй.

Також було пpиєднано Путивльський 
i Рильський повiти Куpської губеpнiї – до 
Чеpнiгiвщини, Суджанський, Гpайвоpонський, 
Бiлгоpодський, Коpочанський Куpської 
i Валуйський Воpонезької губеpнiй – до 
Хаpкiвщини.

Політичні й дипломатичні заходи здій-
снював гетьман і щодо приєднання до України 
Криму й Бессарабії. 

Розпочата П. Скоpопадським робота, котра 
завершилася 22 січня 1919 р. об’єднанням 
УНР та ЗУНР в одну державу, привела до ство-
рення справді Великої України, територія якої 
була на третину більша сучасної.

 20 березня 1918 р. Рада Народних 
Мiнiстрiв УНР створює відомство з охорони 
кордону, яке отpимує назву «Окремого кор-
пусу кордонної охорони». Проте ні стабільних 
кордонів, ні до кінця сформованої прикор-
донної структури в роки цих національно-
визвольних змагань отримати так і не вдалося. 
Внутрішнє поборювання привело до втрати 
влади національними політичними силами, а 
зовнішня інтервенція – до того, що Україну 
розшматували і колонізували Румунія, Чехо-
словаччина, Польща і Росія.

Сучасні державні кордони України – це 
спадок політики керівництва  СРСР. Його внут-
рішня політика була спрямована на створення 
адміністративних одиниць (республік), меш-
канці яких могли б до певної пори і в дозво-
лених межах задовольняти (під невсипним 
контро лем КПРС) свої національні потреби. 
Так було створено Українську Радянську Соціа-
лістичну Республіку (до 30 січня 1937 р. – Укра-
їнська Соціалістична Радянська Республіка). Її 
територію склали землі, визначені «Договором 
про кордони...» між РРФСР, радянською Укра-
їною та Білорусією від 25 лютого 1919 р. Кор-
дони України в цьому документі визначались у 
складі дев’яти  царських губерній.

Однак за межами республіки залишалися 
місця компактного проживання українців при-
кордонних районів Гомельщини, Брянщини, 
Курщини, Воронежчини, Дону і Північного 
Кавказу.

Незадоволення націоналістів частково 
компенсували в 1923–1926 роках, коли в 
СРСР відбувався процес районування та 
національного розмежування. 1924 року уpяд 
Укpаїни запpопонував Союзному Централь-
ному Виконавчому комітету  проект «Пpо 
зовнiшнi коpдони УСРР». Для опрацювання 
компромісного варіанту було створено пари-
тетну комісію на чолі з головою ЦВК БРСР  
А. Черв’яковим. Після бурхливого обгово-
рення комісія поклала в основу визначення 
кордонів економічний принцип, що не врахо-
вував етнічний склад населення, тому реалізо-
ваний він був тільки на 30 відсотків. До складу 
України увійшли лише Семеніська волость 
Гомельської губернії, низка населених пунктів 
Севського і Путивльського повітів, Криничен-
ська волость Суджанського повіту Курської 
губернії, півтора повіту Воронезької губернії. 
Але Таганрозький та Шахтинський округи з 
населенням понад 500 тисяч українців зали-
шилися поза межами України.

Остаточно кордони трьох республік були 
визначені постановою ЦВК СРСР від 16 
жовтня 1925 р. «Про врегулювання кордонів 
УРСР, РРФСР та БРСР». 

Зовнішня політика СРСР представляла 
собою агресію щодо сусідів і залучення союз-
ників для збільшення впливу на міжнарод-
ній арені. Завдяки такій її спрямованості  до 
УРСР були приєднані її західні етнічні тери-
торії. У вересні 1939 року – території Гали-
чини й Волині (Волинська, Львівська, Івано-
Франківська, Тернопільська і Рівненська 
області), у червні 1940 року – Буковини і Бес-
сарабії (Чернівецька і Одеська обл.), у червні 
1945 року – Закарпаття (Закарпатська обл.)   

Окрема історія з півостровом Крим. 
Основною причиною передачі його Росією 
Україні стала господарсько-економічна 
ситуа ція. У повоєнний час російські кому-
ністи у своїй Кримській області так доке-
рувалися, що ситуація погіршилася навіть 
у порівнянні з воєнним періодом. І тоді, за 
ініціативою місцевого населення, керівни-
цтво РРФСР звернулося з пропозицією про 
передачу Криму до керівництва УРСР, яке 
вимушене було погодитися. Так-так, саме 
«вимушене», адже мільярди, а можливо й 
трильйони, вкладені в економіку, інфра-
структуру, соціальну, туристичну та інші 
сфери півострова, не отримали українці на 
материку. І от сьогодні, «віджавши» цей рай-
ський куточок, росіяни вибріхують про дур-
ненького Хрущова, який зробив українцям 
подарунок, бо дуже любив борщ і вареники. 
А процедура, між іншим, відбувалася чітко 
в рамках конституцій республік і Союзу й 
завершилася Законом СРСР «Про передачу 
Кримської області зі складу РРФСР в склад 
Української РСР» від 26 квітня 1954 року.     

Сьогодні, порушуючи всі міжнародні 
норми і міждержавні договори,  Російська 
Федерація розв’язала війну проти України. 
Агресор окупував півострів Крим, роздмухав 
вогнище сепаратизму на Донбасі, порушив 
державний кордон України. Проте я знаю, що 
персонал Державної прикордонної служби, 
воїни Збройних Сил, весь український народ 
докладе всіх зусиль, аби повернути націо-
нальні території, встановити контроль над 
кордоном і, врешті, назавжди вибороти свою 
незалежну державу.

УКРАЇНА ЗОБОВ’ЯЗАНА ПЕРЕМОГТИ –  
ЩОБ ВИЖИТИ!                                                 n
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Україна – Польща від щирого серця!

24 серпня в історіїМарина МАРКЕВИЧ 

Цього разу захід організували на Волині 
в Іваничівському районі на ділянці відпо-
відальності відділу прикордонної служби 
«Морозовичі». Слід зазначити, що Європей-
ські дні добросусідства тут відбуваються 
вже чотирнадцятий раз.

Святкування розпочалося традиційно 
– з побудови понтонного мосту, що з’єднав 
Україну та Польщу. Це дало змогу біль-
шості учасників зустрічі, а саме мешкан-
цям сіл між Кречів та Крилів, перетнути 
українсько-польський державний рубіж. 
Було розгорнуто тимчасові пункти про-
пуску безпосередньо на самому кордоні, 
де військовослужбовці Львівського загону 
оформили понад 800 громадян, котрі пере-
тинали кордон в обидва боки. Серед гостей 
фестивалю, окрім поляків і українців, були 
помічені й громадяни Нідерландів.

Не обійшлося святкове дійство і без 
виступів фольклорних колективів. Неймо-
вірно чуттєво та неповторно пролунала 
молитва, яка посилює єднання право-
славної та католицької церков. Показові 
польоти на повітряних кулях, презентація 
регіональної творчості, проведення різно-
манітних майстер-класів, транскордонний 
ярмарок народних ремесл, спортивні зма-
гання за Кубок Добросусідства,  фестиваль 
традиційних, але найсмачніших кулінарних  
виробів.

Європейські дні добросусідства, без-
заперечно, залишаться надовго в пам’яті 
присутніх, як і свідчення того, що подібні 
фестивалі найкраще популяризують нашу 
культуру та сприяють подоланню міждер-
жавних бар’єрів.                                               n

Сергій БРОВКО 

Відгукнувшись на Указ Президента 
України щодо надання шефської допомоги 
військовим формуванням, велика кількість 
місцевих меценатів стала опікуватися під-

розділами кордону. Серед них і будівельне 
підприємство «Укргідроенергобуд».

– Ми плідно співпрацюємо з прикор-
донним відділом «Сокиряни». Дуже добре 
знаємо їхні потреби та намагаємося допо-
магати у всьому. Зараз нашою метою є 
облаштування одного з підрозділів на Соки-
рянщині. Збираємося осучаснити житлові 
приміщення, підготувавши їх до зими. У 
перспективі плануємо замінити вікна на 
енергозберігаючі, утеплити стіни – як зсе-
редини, так і ззовні. Уже розпочато під-
готовчі роботи. Сподіваємося, що погода 
не завадить, і вже до кінця літа ми завер-
шимо ремонт намічених  обєктів, – зазна-
чає заступник директора філії із земельно-
скельних робіт «Укргідроенергобуду» 
Павло Іванов.

Варто зауважити, що дане підприємство 
для відділу прикордонної служби «Соки-
ряни» придбало будівельних матеріалів на 
понад 50 тисяч гривень.

Не менше благодійної допомоги протя-
гом останнього часу надали й такі меценати, 
як ТОВ «Роднічок», ВАТ «Чернівецька ПМК 
№ 76», ТДВ «Чернівецький хімзавод», МКП 
«МіськШЕП», ТзОВ «Ферозіт», ТДВ ЧСМНУ 
«М’ясомолмонтаж», Чернівецькі філії АТ 
«Ощадбанк» та «Приватбанк», ДП «Бере-
гометське лісомисливське господарство», 
ПАТ «Подільський цемент», ПАТ «Івано-
Франківськцемент», ТзОВ «ТАРКЕТТ  
ВІНІСІН», компанія «SoftServe» тощо.

Тож буковинські «зелені кашкети» з 
вдячністю сприймають щиру шану до них 
місцевого населення.                                    n

Фестиваль дружби
На українсько-

польському кордоні 
тривають Європейські 
дні добросусідства, які 
є результатом плідної 
співпраці України та 
Польщі. Свято проходить 
щорічно у різних місцях 
прикордоння.

меценатство

Щирість по-буковинськи
Останнім часом 

громадськість активно 
долучається до 
покращення матеріально-
побутових умов захисників 
Вітчизни. Не залишилися 
поза увагою волонтерів і 
меценатів й буковинські 
прикордонники.

Друзі та вдячні пацієнти щиро вітають началь-
ника клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги 
Головного військово-медичного клінічного центру 
Держприкордонслужби підполковника медичної 
служби Олега КОВАЛЯ та його сім’ю з прекрас-
ною подією – народженням двох синочків!

Від душі бажаємо хлоп’ятам вирости на 
радість батькам міцними, добрими і славними 
українцями!

Двійня – подія не часта.
Не багатьох так балує життя.
А у Вас в родині подвійне щастя –
Відразу народилися синочки два!

Удвічі клопітно, але й приємно вдвічі!
Хто сказав, що дива не буває?
Щасливий, з ким трапляється таке,
І подвійно – хто це розуміє!
Хай ростуть вони здоровими й красивими!
І обоє стали щоб такими ж щасливими,
Якими стали після їх народження ви!
Ну і подвійного нехай успіху
Досягнуть діточки!
Хай клопоту у вас буде не занадто!
Сім’я наживає добра!
Дітлахи ростуть розумними,
А батькам – наше «Ура!».

1814 — англійці захопили Вашингтон і спа-
лили Білий дім в помсту за спалення американ-
цями публічних будівель в Йорку (нині Торонто).

1853 — випущені перші картопляні чипси.
1904 — у Росії скасовані тілесні покарання.
1919 — Симон Петлюра надіслав телеграму 

до штабу Дієвої армії УНР про недопущення 
бойових сутичок з армією Денікіна.

1949 — набрав чинності договір про ство-
рення НАТО.

1968 — Франція провела перші випробу-
вання ядерної зброї.

1990 — біля будинку Кременчуцької міської 
ради піднято жовто-блакитний прапор.

1991 — Україна здобула незалежність через 
прийняття відповідного Акта Верховною Радою 
УРСР.

1995 — випущено Windows 95.

2006 — Плутон перестав вважатися плане-
тою Сонячної системи і перейшов у розряд кар-
ликових планет.

Народилися:
1871 — Василь Щурат, український педагог, 

літературознавець, поет, перекладач;
1921 — Леонід Полтава, український поет, 

прозаїк, драматург, громадський діяч;
1923 — Віктор Глушков, український мате-

матик, піонер комп’ютерної техніки;
1927 — Левко Лук’яненко, український полі-

тик;
1938 — Богдан Базиликут, український опер-

ний співак;
1958 — Василь Червоній, український полі-

тик, народний депутат;
1987 — Олександр Гладкий, український 

футболіст.


