РОБОТА З МОЛОДДЮ

Професія до душі
СТОР. 5

ПЕРШІСТЬ

РЕЗОНАНС

Кубок пам’яті першого
Командувача

На кордонах
закордону

СТОР. 6

СТОР. 7
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Символ честі
і звитяги

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

2,113

НИНІ ПАТРІОТИЧНЕ ГАСЛО «СЛАВА УКРАЇНІ! – ГЕРОЯМ СЛАВА!» СПРИЙМАЄТЬСЯ
АБСОЛЮТНОЮ БІЛЬШІСТЮ НАШИХ СПІВВІТЧИЗНИКІВ ЯК СИМВОЛ ЄДНОСТІ
НАЦІЇ, СВІДЧЕННЯ ГЛИБОКОЇ ШАНИ ДО ЛЮДЕЙ, ЯКІ БОРЮТЬСЯ ЗА ВІЛЬНУ
І НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ, І ТИХ, ЯКІ ПОКЛАЛИ СВОЇ ЖИТТЯ НА ВІВТАР МИРУ.
ВІДТАК ЦІЛКОМ ЗАКОНОМІРНО, ЩО ВЕРХОВНА РАДА В ПЕРШОМУ ЧИТАННІ
УХВАЛИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ, ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧАЄ, ЩО ЦЕЙ ПОКЛИК УКРАЇНСЬКИХ
ПАТРІОТІВ СТАНЕ ОФІЦІЙНИМ ВІТАННЯМ ВІЙСЬКОВИХ.

СТОР. 4

56
осіб

млн
осіб

оформлено
встановленим
порядком

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 2 незаконні
мігранти

затримано товарів і
вантажів, які незаконно
переміщувалися через
державний кордон,
на суму понад

513

тис. грн

ПУЛЬС КОРДОНУ

2 ПРИКОРДОННИК
..
Украiни
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

СПІЛЬНО ПРОТИДІЯТИ
ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ
Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе
зустрілася з Державним секретарем
у справах оборони Великої Британії
Гевіном Вільямсоном. Віце-прем’єрміністр зазначила, що політичний та
військовий діалог двох країн залишається інтенсивним та подякувала
Великобританії за підтримку реформ
в Україні. Зокрема, наголосила вона,
надзвичайно цінною є британська
допомога Україні в оборонному плануванні, розвитку бойових можливостей Збройних Сил та в професійній
підготовці військовослужбовців.
Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що гібридні загрози з боку РФ
стосуються не лише України: «Гаряча
фаза війни проти України триває, але
це війна і проти всього західного світу,
просто це так звана «м’яка війна». Протидією цьому може бути зміцнення
єдності західної спільноти».
Говорячи про подальшу спів
працю України з Великою Британією,
Гевін Вільямсон зазначив, що для його
країни важливо з перших джерел
почути про те, як Україна реагує на
гібридні загрози з боку Росії. «Рік тому
ми навіть не уявляли собі, що в нас
може статися інцидент, подібний тому,
що трапився в Солсбері. Україна має
надзвичайний досвід у виявленні,
реагуванні та розслідуванні гібридних
загроз, зазнавши повного спектра
агресії з боку Росії. Для Великобританії
надзвичайно важливо взаємодіяти
з Україною, оскільки британці також
усвідомлюють цю небезпеку» –
підкреслив Гевін Вільямсон.
Олена ОЛЕНИЧ

НОВЕ ЖИТЛО
ЗАМІСТЬ ПОКИНУТИХ
ПОМЕШКАНЬ
Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє військово
службовцям – вихідцям з тимчасово
непідконтрольних і окупованих
територій отримати житло замість помешкань в ОРДЛО чи Криму. Документ
набуде чинності з 1 січня 2019 року,
а його дія буде розповсюджуватися
лише на тих вояків, хто досі перебуває
на військовій службі в Україні. Крім
того, документ передбачає зміни до
закону «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів
їх сімей», відповідно до яких військовослужбовці мають право отримати
житло тільки один раз протягом
військової служби, окрім вихідців з
тимчасово окупованих територій. Так,
військовослужбовці, які виконували
свої обов’язки у Криму чи ОРДЛО та
наразі проходять службу у військових
формуваннях України, та рідні, які
проживають разом із ними і отримали статус внутрішніх переселенців,
можуть отримати нове житло замість
помешкань на окупованих територіях – або ж компенсацію. При чому не
має значення, чи житло на окупованих
територіях було у приватній власності,
чи надане для постійного користування (до речі, від нього треба буде
відмовитися). Ті ж військовослужбовці,
які перебували на квартирному обліку
на поліпшення житлових умов, забезпечуватимуться житлом з урахуванням
попереднього часу очікування.
Леся МЕДВЕДЕНКО
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ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ

Іменні – означає кращі!

Н

а Закарпатті, генералполковник
Петро
Цигикал
вручив
іменну стрічку до
Бойового прапора прикордонникам Мукачівського загону,
якому відповідно до Указу Президента України № 233/2018
було присвоєно почесне найменування «імені героїв Карпатської Січі».
Бойовий прапор з іменною
стрічкою з рук очільника прикордонного відомства отримав начальник Мукачівського
загону полковник Павло Шварцман. Петро Цигикал наголосив,
що для прикордонників імена
Карпатських Січовиків золотими літерами вписані в історію України. «Їхні мужність,
відданість ідеї самостійності та
соборності української держави,
готовність боронити свою Батьківщину є прикладом для наслідування для усього особового
складу нашого відомства» – відмітив Голова Служби.
Присутній на урочистостях
Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль привітав прикордонників
з почесним найменуванням та
побажав вірно служити Україні. Крім того, керівник області
попросив прикордонників взяти
шефство над могилами загиблих героїв Карпатської Січі, які
знаходяться в районі Красного
Поля, що неподалік Хуста.
Наступного дня очільник
відомства завітав до прикор-

У РАМКАХ РОБОЧОЇ ПОЇЗДКИ ДО ЗАХІДНОГО
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ГОЛОВА ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ПЕТРО ЦИГИКАЛ
ВРУЧИВ ІМЕННІ СТРІЧКИ ДО БОЙОВОГО ПРАПОРА
ПРИКОРДОННИКАМ МУКАЧІВСЬКОГО ТА
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ЗАГОНІВ.
донників Буковини, щоб привітати їх із присвоєнням загону
почесного найменування.
– Щиро вітаю особовий склад
Чернівецького прикордонного

загону з цією непересічною
подією, – звернувся до військовослужбовців Петро Цигикал. –
Віднині ваш загін носитиме ім’я
славетного прикордонника –

генерал-хорунжого Олександра
Пилькевича, який від початку
Української Революції 19171921 років до її завершення
залишався патріотом і непохитним прихильником ідеї становлення незалежної Української
Держави.
Олександр Пилькевич очолив Окремий корпус кордонної
охорони Української Народної
республіки і в умовах збройного
протистояння із більшовиками,
білими та поляками здійснював охорону кордону УНР. Йому
вдалося відродити центральний
апарат прикордонного відомства, сформувати кадри однієї
бригади, взяти під охорону
ділянку кордону молодої української держави з Польщею та
Румунією.
Нагадаємо, що відповідно
до Указу Президента України
№ 233/2018 Чернівецькому прикордонному загону було присвоєно почесне найменування
«імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича». Бойовий
прапор з іменною стрічкою з
рук Петра Цигикала отримав
командир загону полковник
Олег Вовк.
На завершення урочистостей,
які пройшли в Мукачевому і Чернівцях, найкращим військовослужбовцям Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал вручив
державні нагороди та відомчі
відзнаки.
n
Людмила ТКАЧЕНКО

ВИШКІЛ

Професійний старт

В

У ГОЛОВНОМУ ЦЕНТРІ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА
ВІДБУВСЯ ЧЕРГОВИЙ ВИПУСК МОЛОДШИХ
ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ.

ідповідні
Свідоцтва про закінчення
навчання отримали
270
військовослужбовців. Керівництво Головного
центру підготовки особового
складу привітало випускників
та відмітило хороший вишкіл
прикордонників, які на випускних іспитах показали високий
рівень знань.
– У нас особлива подія –
черговий випуск охоронців
державного кордону. Попереду
чимало випробувань, проте
отримані знання та ваша наполегливість дозволять вам з
честю і гідністю виконати всі
поставлені завдання. Щиро
вітаю всіх із черговим випуском охоронців кордону, бажаю
міцного здоров’я, щастя, миру
та благополуччя! – привітав
випускників заступник директора Департаменту особового
складу − начальник управління професійної підготовки

та організації освітньої діяльності особового складу Адміністраціїї
Держприкордонслужби полковник Олег Фігура.
Під супровід військового
оркестру випускники попрощалися з Головним центром
підготовки особового складу і
востаннє, карбуючи крок, пройшли урочистим маршем.
Зауважимо, що протягом
усього періоду навчання курсанти наполегливо вивчали
та старанно засвоювали весь
поданий
матеріал. Відповідно до навчальної програми
заключним етапом для військовослужбовців стали комплексні екзамени з тактики
прикордонної служби, прикордонного контролю та адміністративного провадження,
а також фізичної підготовки,
особистої безпеки та застосування сили.
n
Володимир ДАШУК
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МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ

3

ГАРЯЧІ БУДНІ

КОНТЕЙНЕР
ІЗ «ДУШКОМ»

За шенгенською методою

Оперативники Південного
регіонального управління спільно зі
співробітниками управління захисту
економіки ГУНП в Одеській області та
Генеральної прокуратури перекрили
канал незаконного постачання в Україну
контрафактних парфумів відомих світових брендів та одягу. Під час обшуку
морського контейнера, який прибув
на судні з Туреччини до порту Одеси,
правоохоронці виявили понад 50 тисяч
пляшок з парфумерією та більш ніж
70 пакунків з великою кількістю одягу
відомих світових брендів. Загальна сума
виявленої контрабанди склала близько
десяти мільйонів гривень.

В АДМІНІСТРАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ВІДБУВСЯ
СЕМІНАР З ПОДАЛЬШОГО
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ
ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ
КОРДОНАМИ В РАМКАХ
МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ
TWINNING.

Костянтин КІЗІМ

Д

о участі у заході долучилися представники Федеральної поліції ФРН,
Служби охорони державного кордону Литовської Республіки, Прикордонної варти Республіки Польща, Представництва ЄС в Україні, Консультативної
місії ЄС в Україні та Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського
Союзу.
Під час обговорення перший заступник
Голови Держприкордонслужби генераллейтенант Василь Серватюк підкреслив, що
за два роки співробітництва в міжнародному
проекті Twinning проведено потужну роботу
з вивчення європейського досвіду, аналізу
відповідності національного законодавства
України з питань прикордонного контролю, розробки системи самооцінювання
за принципами країн-членів Шенгенської
угоди. Для досягнення результатів проекту
в центральному апараті Служби затверджено Матрицю індикаторів з реалізації
рекомендацій, наданих європейськими експертами. Зокрема, в питаннях тактичного
та стратегічного рівнів – напрацювання
Стратегії інтегрованого управління кордонами та Плану її реалізації. Вагомим досягненням стала розробка проекту постанови
Уряду щодо створення нового механізму
координації інтегрованого управління кор-

ПІДПІЛЬНА ЗБРОЯРНЯ

донами. Цей документ передбачатиме створення міжвідомчої робочої групи високого
рівня. Також він подякував організаторам
та учасникам семінару за фахову підтримку
прикордонного відомства на шляху впровадження в Україні кращих європейських
практик інтегрованого управління кордонами та підтвердив зацікавленість у подальшій співпраці.
Зазначимо, що з грудня 2016 року
по вересень 2018 року в рамках проекту
Twinning проведено 44 заходи, організовано 11 тижневих тренінгів. Майже 600 військовослужбовців Держприкордонслужби
підвищили кваліфікацію та отримали відповідні сертифікати з оцінювання і моніторингу діяльності підрозділів за шенгенською методикою, а також із захисту документів і виявлення підробок, складання
психологічного портрета, аналізу ризиків,
запобігання нелегальній міграції та з виявлення викраденого автотранспорту. Підготовка персоналу за вказаними напрямками
принесла свої результати, про що свідчать
показники діяльності Держприкордонслужби. Так, з 2016 року виявлено майже

500 викрадених транспортних засобів,
810 автомобілів з підробленими, недійсними документами та невідповідністю
номерів агрегатів, понад 2000 підроблених
документів та майже 15,2 тисячі чужих і
недійсних паспортів.
Учасники проекту Twinning відвідали
23   пункти пропуску в усіх регіональних управліннях. Оперативно-службову
діяльність дванадцяти з них оцінено за
новою методикою, що використовується
в державах-членах ЄС Шенгенської зони.
Всього до роботи в підрозділах було задіяно близько 700 експертів прикордонного
відомства, в тому числі представників регіональних управлінь та посадових осіб Адміністрації Держприкордонслужби.
Оцінюючи результати спільних здобутків,
керівник проекту Twinning Томас Остеррот
відмітив: «Проект Twinning – це чудова база
для подальшого розвитку Державної прикордонної служби України та впровадження європейських принципів інтегрованого управління кордонами».
n
Людмила ТКАЧЕНКО

НАВЧАННЯ

Колективний досвід
АГЕНТСТВО FRONTEX РОЗПОЧАЛО СТАНДАРТИЗОВАНИЙ КУРС
ПІДГОТОВКИ АНАЛІТИКІВ НА ЗАСАДАХ СПІЛЬНОЇ ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ
АНАЛІЗУ РИЗИКІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ CIRAM 2.0.

Ч

ерговий
модуль
загальноєвропейського
міжнародного
навчального курсу з підготовки
аналітиків пройшов у м. Мядінінкай на базі школи Прикордонної
служби Литовської Республіки. У міжнародному форумі взяли участь представ-

ники прикордонних відомств, які самостійно опанували теоретичні матеріали та
успішно склали вступні іспити. Аналітики
19 країн, у тому числі з України, отримали
новий досвід у сферах проведення аналізу ризиків, використання аналітичних
методів і підходів до оцінювання окремих

компонентів ризику, визначення оптимальних типів і джерел інформації, основних засад створення та представлення
результатів дослідження.
Основні підходи до підготовки в рамках
зазначеного курсу впроваджені з метою уніфікації методології та єдиного розуміння
загального механізму аналізу ризиків у
сфері безпеки кордонів. Учасники тренінгу
обмінялися власним досвідом, покращили
навички роботи в колективі та презентували результати своєї діяльності перед іноземною аудиторією.
n
Анастасія МАРЧУК

Спільна міжвідомча група у складі
представників оперативно-розшукового
підрозділу Південного регіонального
управління, співробітників СБУ та Національної поліції провела санкціоновані
обшуки в помешканні одного з жителів Біляївського району Одещини. За результатами спільних дій, правоохоронці виявили
та вилучили 170 набоїв калібру 7,62 мм,
близько 500 куль калібру 7,62 мм, гільзи,
холості набої, три пістолети типу наган,
пістолет ТТ, два автомати ММГ зразка
1940-х років, три саморобні міномети,
гвинтівку СВД 1942 року, чотири гвинтівки
Мосіна 1940 року та різні запчастини
до зброї. Крім того, у чоловіка вилучено
приладдя для самостійного спорядження
бойових набоїв, за допомогою якого він
сам відливав кулі та начиняв їх зарядом.
Наразі правоохоронці встановлюють
походження зброї та боєприпасів, а також
інші обставини цієї справи.
Іван ІВАНЧУК

7 ВАЛІЗ «СОЛОМКИ»
У міжнародному пункті пропуску
«Грушів», що на Львівщині, під час поглибленого прикордонно-митного огляду
рейсового автобуса «Неоплан» української реєстрації, прикордонний наряд за
допомогою службового собаки виявив у
багажному відділені транспортного засобу сім валіз, вщент наповнених маковою
соломкою. Власником багажу виявився
наш співвітчизник, який в’їжджав до
України у якості пасажира. До УСБУ в
Львівській області направлено повідомлення для внесення до ЄРДР інформації
про виявлення ознак кримінального
правопорушення за ст. 305 КК України
«Контрабанда наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів чи
прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів». Прихована від прикордонного контролю речовина, загальна
вага якої склала близько 80 кілограмів,
вилучена встановленим порядком.
Ярослава МЕЛЬНИК

iPHONE З-ПІД СПІДНИЦІ
У пункті пропуску «Гоптівка» увагу
прикордонного наряду привернула
жінка 1962 року народження, яка неабияк хвилювалася. Під час застосування
спеціальних технічних засобів на неї
спрацював металошукач. З’ясувалося, що
під спідницею українка намагалася перемістити 49 мобільних телефонів іPHONE,
які були у користуванні. Для цього вона
пошила великі спеціальні кишені, у які й
запакувала товар. Телефони вилучено та
передано співробітникам ДФС.
Юрій ТРУБАЧОВ
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НОВАЦІЇ

Символ честі і звитяги
НИНІ ПАТРІОТИЧНЕ ГАСЛО «СЛАВА УКРАЇНІ! – ГЕРОЯМ СЛАВА!» СПРИЙМАЄТЬСЯ
АБСОЛЮТНОЮ БІЛЬШІСТЮ НАШИХ СПІВВІТЧИЗНИКІВ ЯК СИМВОЛ ЄДНОСТІ
НАЦІЇ, СВІДЧЕННЯ ГЛИБОКОЇ ШАНИ ДО ЛЮДЕЙ, ЯКІ БОРЮТЬСЯ ЗА ВІЛЬНУ І
НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ, І ТИХ, ЯКІ ПОКЛАЛИ СВОЇ ЖИТТЯ НА ВІВТАР МИРУ. ВІДТАК
ЦІЛКОМ ЗАКОНОМІРНО, ЩО ВЕРХОВНА РАДА В ПЕРШОМУ ЧИТАННІ УХВАЛИЛА
ЗАКОНОПРОЕКТ, ЯКИЙ ПЕРЕДБАЧАЄ, ЩО ЦЕЙ ПОКЛИК УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ
СТАНЕ ОФІЦІЙНИМ ВІТАННЯМ ВІЙСЬКОВИХ.
СУТЬ ЗМІН
Відповідний законопроект 7 серпня
доручив розробити Президент України
Петро Порошенко, який вважає, що серед
українських символів є не лише прапор,
герб і гімн, які закріплено в Конституції, але
й національне гасло «Слава Україні! Героям
слава!», яке увійшло в наше життя, а тепер
настав час надати йому офіційний статус.
Запровадження нового військового
вітання не скасовує усім відомий вислів
«Бажаю здоров’я!». Відповідно до законопроекту, зміни стосуватимуться лише
ритуалу отримання особовим складом
військової частини Бойового знамена та
привітання військовослужбовців, які перебувають у строю. Зокрема, якщо зараз під
час вручення Бойового прапора старший
за званням просто вітає особовий склад з
цією подією, а військовослужбовці відповідають на привітання триразовим тривалим «Слава!», то надалі церемоніал передбачатиме обов’язковий клич «Слава Україні!», на що військовослужбовці мають
салютувати «Героям слава!».
Аналогічні зміни запровадять і в Стройовому статуті ЗСУ: якщо зараз старший
за званням вітає військовослужбовців,
які стоять у строю, словами «Вітаю, товариші!», а ті відповідають йому – «Бажаємо
здоров’я!», то надалі вітати підлеглих пропонується словами «Слава Україні!», натомість у відповідь має пролунати – «Героям
слава!».
У решті випадків військове вітання не
змінюється. Однак варто зазначити, що
законопроектом передбачено також можливість звернення до військовослужбовця
не тільки «товаришу», але і «пане».
На переконання народних обранців
до російської агресії не було особливої
потреби у зміні військових статутів. Проте
за останні роки ситуація щодо радянських
стереотипів докорінно змінилася. Нова
генерація українських вояків сприйняла
новацію позитивно, бо вже давно так
вітається, вважаючи, що варто вдатися до
такого кроку, відійшовши від радянщини.

ВАРІАЦІЇ ВІТАННЯ
Гасло «Слава Україні!» потрапило до
українського лексикону у 20-х роках минулого сторіччя – задовго до появи ОУН і
УПА, хоч і асоціюються у багатьох саме з
цими формуваннями. З історичних джерел
відомо, що заклик «Слава Україні!» виник
у кінному полку «Чорних запорожців».
Це була збройна формація армії УНР, яка,
виборюючи незалежність молодої держави,
діяла протягом 1918-1920 років на теренах України. Щоправда, тоді вислів звучав
дещо інакше: «Слава Україні!» – «Козакам
слава!». Кажуть, так віталося і козацтво за
часів ІІ Гетьманату Павла Скоропадського.
Проте у відповідь тоді промовляли: «Гетьману слава!». У роки «визвольних змагань»
варіації вітання з виразом «Слава Україні!»
в першій частині мали практично всі воєнізовані українські організації. З відповіддю
«Героям слава!» було традиційне привітання
кубанського козацтва, яке розглядалося як
частина України. Адже у 1918-1920 роках
існували спроби включення Кубанської
народної республіки до складу УНР. Подібним чином вітали одне одного й повстанці
Холодного Яру. Втім, найгучніше клич зазвучав з появою ОУН. Гасло «Слава Україні!» –
«Героям слава!» стало символом УПА.
НЕ ЗНІМАЮЧИ
КАПЕЛЮХА
Військові історики і белетристи
пов’язують ритуал військового вітання із
привітанням взагалі, коли чоловік, воїн
або мисливець вітав своїх одноплемінників підняттям вгору вільної від зброї
руки. У Середні віки цей ритуал став більш
символічним і був притаманний суто воїнам: лицарі піднімали забрало обладунків,
відкривали обличчя, щоб зустрічний міг
їх упізнати. Робили це правою рукою на
знак того, що не збираються починати бій.
Жест засвідчував – «у моїй правиці немає
зброї».
В епоху Ренесансу традиційним привітанням був уклін. Перед поклоном військові притримували або взагалі знімали

головний убір. Цивільні люди й досі так
вітаються на знак особливої поваги. Згодом церемонія спростилася – залишилося
тільки піднесення кисті руки до головного
убору.
Підняття руки під час вітання замість
того, щоб знімати капелюха, мало ще й
практичне значення. Оскільки солдати
підпалювали гніт мушкетів, то їхні руки
завжди були в сажі. А знімати головний убір
брудними руками означало зробити його
засмальцьованим. Існує ще одна причина,
чому військові припинили знімати головні убори один перед одним. Річ у тім, що у
XVIII–XIX ст. вони стали настільки громіздкими, що їх просто було незручно щоразу
знімати й одягати. Тож привітання звелося
до торкання головного убору чи простого
підняття руки.
Відоме нам «козиряння» остаточно
сформувалося 1745 року в полку Колдстрім – англійському елітному підрозділі
королівської гвардії. У полковому статуті
гвардійців записали: «Особовому складу
наказано не піднімати капелюхи, коли вони
проходять повз офіцера або звертаються до
нього, а лише притискати руку до капелюха
й кланятися». 1762 року статут уже шотландських гвардійців уточнює: «Через те,
що ніщо так не спотворює головний убір і не
забруднює шнурівки, як зняття капелюха,
особовому складу на майбутнє наказано
тільки коротким жестом піднімати до капелюха долоню, проходячи повз офіцера».
Цей характерний рух руки, на думку
істориків, і став підґрунтям сучасного військового вітання, яке з часом спростилося
до жесту піднесення кисті руки до головного убору.
До середини XIX століття військове
вітання у Великобританії зазнало змін:
піднесена до головного убору (точніше, до
правої брови) рука обернена долонею назовні. Ця традиція існує донині.
Ритуали військового вітання у різних
країнах світу багато в чому схожі. Сьогодні
воно вважається виявом взаємної поваги і
згуртованості військовослужбовців.

ЧЕСТЬ МАЮ
Приміром, у США військові вітаються
тільки за допомогою жестів. Американці
виносять руку перед собою, ніби закриваючи очі від сонця, а долоня розвернута
донизу. При цьому таке військове вітання
можна використовувати, тільки якщо дві
руки вільні. В італійській армії долоню
виносять над козирком попереду. У польській армії вітання виконується не всією
долонею, а тільки двома пальцями – вказівним і середнім.
Проте не у всіх країнах військове вітання
старших за званням – це обов’язок військовослужбовця. Наприклад, у сучасних підрозділах Армії оборони Ізраїлю віддання
честі старшому за званням є обов’язковим
лише під час проходження курсу молодого
бійця, у решті випадків військове вітання
є правом військовослужбовця. В ізраїльській армії розпрямлені і зімкнуті пальці
правої руки прикладаються до чола в жесті,
вкрай схожому на віддання військової честі
в американській армії. Крім того, у ЦАХАЛі
дозволяється віддавати військове вітання і
з непокритою головою. При цьому військові
вітають один одного просто: «Здрастуй», а
під час курсу молодого бійця – «Здрастуй,
командире». Решта ускладнень – ні до чого.
Солдати повинні воювати або готуватися до
війни, часу на реверанси немає.
Та яким би не було військове вітання
будь-якої армії світу, люди у погонах ставляться до цього ритуалу з гордістю та шанобливістю, не опускаючи очей і не нахиляючи
голови. Це означає, що військовослужбовці
різних рангів – вільні люди, що віддано
служать одній державі незалежно від звань,
чинів або рангів.
n
Тетяна ФІЛІПЕНКО
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РОБОТА З МОЛОДДЮ

Професія
до душі
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБА ПРОВОДИТЬ
АГІТАЦІЙНУ РОБОТУ В СУСПІЛЬСТВІ ЩОДО
ПОПОВНЕННЯ ЛАВ ПІДРОЗДІЛІВ ОХОРОНИ
КОРДОНУ ПЕРСПЕКТИВНОЮ ПАТРІОТИЧНОЮ
МОЛОДДЮ. НЕЩОДАВНО НА БАЗІ КИЇВСЬКОГО
ПРОФЕСІЙНОГО КОЛЕДЖУ З ПОСИЛЕНОЮ
ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ
ВІДБУЛАСЯ МАСШТАБНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ
ВІДОМСТВА ЗА УЧАСТЮ ПРЕДСТАВНИКІВ
ОКРЕМОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
КОМПЛЕКТУВАННЯ, НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ, ОКРЕМОЇ
КОМЕНДАТУРИ ОХОРОНИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
А ТАКОЖ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ «ДОЗОРУ».

О

рганізована   Департаментом
освіти і науки Київської міської
ради методична секція викладачів предмету «Захист Вітчизни»
зібрала під одним дахом представників понад двадцяти столичних закладів
професійно-технічної освіти. Така подія
стала слушною нагодою для профорієнтаційної роботи з підростаючим поколінням
на прикладі кращих бойових традицій охоронців кордону України. Загалом понад
500 юнаків і дівчат, які вже найближчим
часом постануть перед вибором своєї майбутньої професії, мали змогу ознайомитися з діяльністю прикордонного відомства та перевагами проходження служби в
лавах правоохоронців у зелених кашкетах,
а також отримали актуальну інформацію
щодо умов вступу та здобуття спеціальностей в навчальних закладах Держприкордонслужби.
Учасники   військово-патріотичного
заходу на власні очі побачили сучасні
зразки озброєння та техніки, які застосовуються на різних ділянках державного
кордону та в зоні діі Операції Об’єднаних
сил. Учні з цікавістю розглядали пред-

ставлену зброю, а найбільш допитливі
просили більш детально розповісти про
її
тактико-технічні
характеристики.
Також показовою для молоді була демонстрація форми одягу та екіпірування
військовослужбовців
Держприкордонслужби. Кожен, хто наважився приміряти
на себе захисну екіпіровку прикордонного наряду, зрозумів наскільки фізично
витривалим має бути військовослужбовець. Адже просто рухатися в бронежилеті
і шоломі виявилося не так вже й легко, як
здалося з першого погляду.
– Я спробував виконати декілька вправ
у цьому спорядженні, але вага понад
20 кілограмів дається взнаки. Тільки зараз
відчув навантаження, яке витримує прикордонник. Уявляю, які зусилля треба
докласти, щоби виконувати завдання у
повній екіпіровці та ще й з автоматом, –
зауважив учень Євген Столбчевський.
Молодь захоплено спостерігала за
демонстрацією сучасної техніки прикордонників та отримала незабутні враження
від перебування в якості керманича бронемашини чи службового квадроцикла. На
звуки сигнальної сирени та проблискових

маячків збігалося все більше охочих дізнатися, як же воно працює.
У дружній, невимушеній атмосфері
представники Окремого регіонального
центру комплектування та Національної
академії Держприкордонслужби надали
молоді важливу інформацію, що вплине
на подальший вибір майбутньої професії.
У формі бесіди учні дізналися про діяльність прикордонного відомства, отримали
відповіді на питання щодо вимог до кандидатів та перспектив проходження служби в
лавах охоронців кордону. Кожен присутній
отримав інформаційні бюлетені та агітаційні матеріали про вступ до навчальних
закладів Держприкордонслужби.
– Сьогодні мені все сподобалось: і
форма, і техніка, а головне настрій та спілкування з прикордонниками. Я і раніше
планував присвятити себе військовій
службі, а після вашого візиту однозначно
хочу стати прикордонником, – схвильовано запевняє учень Руслан Кекух.
– Підрозділи комплектування прикордонного відомства приділяють велику
увагу роботі з молоддю. Подібні заходи є
вкрай важливими, оскільки наглядно знайомлять старшокласників з прикордонною службою, вселяють дух патріотизму в
юні серця та найголовніше дають поштовх
і бажання стати членом прикордонної
родини, – наголошує начальник Окремого
регіонального центру комплектування з
місцем дислокації в місті Київ підполковник Євген Баношенко.
– У справі комплектування персоналом
ключовим є необхідність зацікавити молодь
долучитися до певної справи. Сьогоднішній захід має пробудити інтерес до служби
саме в тієї особи, яка за своїми здібностями зможе виконувати функції, покладені
на прикордонника. Всі професії, до яких
ми готуємо, в майбутньому стануть гарним підґрунтям для подальшої підготовки
якісного фахівця Державної прикордонної
служби України, – зазначив директор Державного навчального закладу «Київський
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою», заслужений
працівник освіти Василь Петрович.

Ще зовсім юні учасники заходу серйозно
поставилися до знайомства з прикордонним
відомством. Зі слів самих учнів, багатьом цей
захід допоміг розібратися та визначитися
у виборі професії, свідомо та відповідально
зробити крок у доросле життя, а в майбутньому стати гідним поповненням та гордо
носити зелений кашкет.
n
Тетяна ГАЙДА
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ПЕРШІСТЬ

Кубок пам’яті першого
Командувача
ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР ЗА КУБОК ПАМ’ЯТІ
КОМАНДУВАЧА ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК ГЕНЕРАЛА АРМІЇ
УКРАЇНИ ВАЛЕРІЯ ГУБЕНКА. НА ЗАПРОШЕННЯ ЛЕГЕНДАРНОГО
УКРАЇНСЬКОГО ФУТБОЛІСТА І ТРЕНЕРА МИРОНА МАРКЕВИЧА
ЗМАГАННЯ ПРОХОДИЛИ НА ЛЬВІВЩИНІ.
– Валерій Олександрович жив кордоном, робив
все для його утвердження та зміцнення. Однак крім
цього, ми знаємо нашого першого командувача як
засновника спортивного підрозділу – штатної спортивної команди Прикордонних військ, яка за роки
свого існування вписала яскраві сторінки в історію
вітчизняного та світового спорту, – зазначив Голова
Держприкордонслужби Петро Цигикал під час
виступу на офіційній церемонії відкриття змагань.
– Сьогодні, підтримуючи високу планку розвитку
відомства, закладену генералом армії України Валерієм Губенком, ми продовжуємо своє реформування
відповідно до кращих європейських стандартів.
Очільник прикордонного відомства також нагадав, що свого часу видатні футболісти-динамівці
Андрій Шевченко, Сергій Ребров, Владислав Ващук,
Олександр Шовковський проходили службу в Прикордонних військах та були частиною цього дружнього колективу.
У футбольному турнірі на стадіоні імені Богдана
Маркевича, що у Винниках, взяли учать п’ять збірних

ЗНАЙ НАШИХ!

В яблучко
На чемпіонаті світу з кульової стрільби, який
нещодавно відбувся у корейському місті Чханвоні,
представники спортивної команди Державної прикордонної служби України вибороли три нагороди.
Зокрема, у вправі «рухома ціль» Галині Авременко
вдалося вибороти «срібну» та «бронзову» медалі, а
Максиму Бабушку – «бронзу».
Вітаємо та пишаємося спортивними перемогами
наших побратимів!
n
Олександр МАЛИШ

регіональних управлінь та команда Національної
академії Державної прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького.
Із перших баталій, які, до речі, тривали протягом
трьох днів, було зрозуміло, що кожна команда приїхала за перемогою. Втім у спорті, як і у житті, перемагає сильніший.
Бронзу турніру здобули футболісти Національної
академії Державної прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького.
У фінальному ж протистоянні зустрілися
команди Західного та Східного регіональних
управлінь. Під час матчу рахунок на табло залишався 0:0 до фінального свистка арбітра. Тож долю
чемпіонства довелося вирішувати у серії післяматчевих пенальті. У підсумку, з рахунком 4:1 перемогу та перший Кубок пам’яті Валерія Губенка
виборола футбольна команда Західного регіонального управління, залишивши «срібло» команді з
Харкова.
n
Володимир ШЕРЕМЕТ
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На кордонах закордону
ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ ВСЬОГО СВІТУ
ПРОДОВЖУЮТЬ БОРОТЬБУ З НЕЗАКОННОЮ МІГРАЦІЄЮ,
НАРКОТРАФІКОМ, ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ
КРИМІНАЛЬНИМИ УГРУПУВАННЯМИ, ТОРГІВЛЕЮ
ЛЮДЬМИ ТА БРАКОНЬЄРСТВОМ. ПРОПОНУЄМО ЧИТАЧАМ
ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНИМИ
ЗАТРИМАННЯМИ, ЯКІ ЗДІЙСНИЛИ ВАРТОВІ РУБЕЖУ
З ІНШИХ КРАЇН ЦЬОГО ЛІТА.

«ЗОЛОТІ» ЯЩЕРИ
Офіцери Служби охорони дикої природи Камеруну та місцева поліція заарештували шістьох осіб за контрабанду
більш ніж 700 кілограмів панголінів (ссавець ряду ящерів, що живе в Африці, Південній і Південно-Східній Азії, який знаходиться під загрозою вимирання). М’ясо
цієї тварини в Азії вважається делікатесом і коштує до тисячі доларів за кілограм. Рідкісних звірів хотіли перевезти з
Центральноафриканської Республіки до
В’єтнаму.

публіці Конго. Потім провозять контрабанду через Камерун до Нігерії та Азії.
Міжнародна торгівля панголінами
була повністю заборонена в 2016 році
відповідно до Конвенції про міжнародну
торгівлю видами тварин, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕС).
Проте високий споживчий попит в азіатських країнах та частині Африки підживлює «чорний» ринок.
Водночас у Гонконзі митники та прикордонники вилучили не менше 7,1 тонн
луски панголінів, виявленої в контейнері,
доставленому з Нігерії. Частини ящерів

Центральна та Східна Африка – територія браконьєрства та торгівлі панголінами. Офір Дрорі, директор The Last
Ape – некомерційної групи, яка допомагає африканським державам захищати дику природу, що знаходиться під
загрозою зникнення, наголошує, що центральноафриканські держави потребують більш жорсткого законодавства, щоб
запобігти браконьєрам. Він вважає, що
покарання для кожного, хто заволодів чи
вбив захищену законом тварину, має становити штраф у розмірі до 20 тис. доларів
і тюремний строк до трьох років. Також
Дрорі підкреслив, що торгівці зазвичай
купують панголінів у браконьєрів у Камеруні, Афганістані та Демократичній Рес-

були виявлені після того, як організація
митного контролю прийняла рішення
додатково оглянути 40-футовий контейнер з вантажем, щодо якого проводилося
митне декларування виробів із пластику.
Оціночна вартість контрабанди становить
не менше 450 тис. доларів США.
Відповідно до законів Гонконгу
недостовірне митне декларування експорту/імпорту передбачає покарання у
вигляді штрафу в еквіаленті до 260 тис.
доларів США, або семирічним тюремним
ув’язненням. Щоправда, у цьому випадку
зловмисників чекає значно суворіше
покарання: штраф (до $1 млн США) або
тюремне ув’язнення на термін до десяти
років.
n

АМЕРИКАНСЬКА АМО –
ЖАХ НАРКОТОРГОВЦІВ
У штаті Техас американські прикордонники разом із Береговою охороною затримали та вилучили понад дві тони кокаїну
вартістю майже $55 мільйонів.
Патрулюючи східну частину Тихого
океану повітряний та морський екіпажі
спецпризначенців митної та прикордонної
охорони США (Air and Marine Operations –
AMO) зі Спільною міжвідомчою цільовою
групою «Південь» помітили у воді підозріле
малогабаритне судно. Катер берегової охорони перехопив плавзасіб, на якому правоохоронці затримали чотирьох моряків, які
переправляли 63 пакети кокаїну вагою дві
тони вартістю майже $55 мільйонів.
– Ми будемо використовувати всі можливості для перехоплення транснаціональ-

ЖИВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК
Прикордонний патруль США штату Техас на
міждержавній магістралі (IH) 35 на північ від
міста Ларедо зупинив для огляду транспортний
засіб з причепом-рефрижератором.
Водій та пасажир вантажівки одразу ж викликали сумнів у вартових рубежу щодо їхнього
імміграційного статусу. А згодом у холодильному причепі за допомогою службового пса правоохоронці виявили 78 незаконних мігрантів
з Мексики, Гватемали, Гондурасу, Сальвадору,

них злочинних організацій, які здійснюють
контрабанду наркотиків, – заявив директор
Національного центру операцій з авіаційної безпеки Аллен Дарем. Повітряний екіпаж прикордонної охорони США патрулює
площу у 42 мільйони квадратних миль:
Східний Тихий океан, Мексиканська затока,
Карибське море.
Агенція AMO є федеральним правоохоронним органом у складі митного та прикордонного контролю США. АМО налічує
близько 1800 федеральних агентів, 240 літаків та 300 морських суден на Пуерто-Ріко та
Віргінських островах США.
У 2017 році підрозділ вилучив 122 кг
кокаїну, 174 кг марихуани, 2,6 кг метам
фетаміну, 1089 одиниць зброї та $26,1 мільйона, а також провів 2573 арешти та
затримав понад 37 тисяч незаконних міг
рантів.

КЛУБОК РОЗМОТАЛИ
У результаті оперативно-розшукових заходів, проведених Службою національної безпеки
Республіки Вірменія, розкрито справу про контрабанду великої партії наркотиків, вчинену групою
осіб.
Зокрема, було з’ясовано, що громадянин Ірану
потрапив до Вірменії з контрольно-пропускного
пункту «Мегрі», взяв таксі і відправився на ділянку
вірмено-іранського кордону, де на нього очікував
співучасник. Іранець передав йому близько чотирьох кілограмів опіуму і шість кілограмів героїну.
Пізніше препарати були доставлені в місто Горис
для реалізації. Там злочинців і заарештували. Ціна
вилучених наркотиків на чорному ринку сягає
$920 тисяч. Стосовно затриманих осіб порушено
кримінальну справу.
n

Бразилії, Еквадору, Індії та Домініканської Республіки.
– Злочинні організації продовжують   використовувати причепи-рефрижератори і розглядають
мігрантів як товар, нехтуючи їхньою безпекою. Це
неприпустимо. Ми будемо продовжувати   працювати   з нашими правоохоронними партнерами, щоб
знайти і ліквідувати ці злочинні організації та притягнути їх до відповідальності, – заявив головний
патрульний міста Ларедо Джейсон Оуенс.
n
Підготувала Наталія УСТЬЯНЦЕВА

КАЛЕЙДОСКОП
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КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР

Фарт і невдача
наркоторговців

У

пункті пропуску «Бориспіль»
під час перевірки багажу, що
прямував транзитом із Варшави до Тель-Авіву, на одну
з валіз пасажирів спрацював прикордонний службовий пес Фарт. Згодом,
під час детального огляду валізи, правоохоронці виявили подвійну стінку,
де знаходилося п’ять пакунків з 5,4 кг
білого порошку, попередньо – кокаїну.

Виявлену речовину відправлено на
додаткову перевірку.
За цим фактом проінформовано
Національну поліцію та підготовлено
повідомлення про порушення кримінальної справи за ст. 309 КК України
«Незаконне виробництво, виготовлення, перевезення чи пересилання
наркотичних засобів».
n
Олег СЛОБОДЯН

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Дружина та батьки сердечно вітають начальника відділу прикордонної
служби «Рені» Ізмаїльського загону підполковника ВОРОБЦЯ Олександра
Івановича з нагоди 35-річчя з дня народження!
В День народження бажаємо спокою і миру, а також успіхів у твоїй
нелегкій справі. Хай здійсняться мрії — веселі, щасливі і добрі. Хай наша
сім’я буде великою і щасливою, а ти — найкращим чоловіком, уважним і
люблячим сином. Хай наш дім буде наповненим сміхом і радістю. Будь
завжди здоровий, міцний та бадьорий. Нехай всі негаразди обходять стороною, а поруч будуть тільки справжні друзі!

ТЕХНІКА

«Кентавр» зійшов на воду

І

нженери київського заводу «Кузня на Рибальському» спустили на воду перший бойовий
катер проекту «Кентавр», який має на озброєнні реактивну систему залпового вогню і
два бойові модулі. Катер призначений для доставки
десанту на зайняте противником узбережжя та проведення штурмових дій.
– «Кентавр» має потужне озброєння: реактивну
систему залпового вогню і два бойові модулі з великокаліберними кулеметами і гранатометами, які завдяки
системі стабілізації можуть вести прицільний вогонь,
не зменшуючи швидкості руху катера. Це значно підвищує його бойовий потенціал, безпеку та мобільність
десантного підрозділу. Я хочу щиро подякувати нашим
виробникам, справжнім професіоналам, за розробку
і виготовлення нової бойової техніки, яка нічим не
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поступається світовим аналогам, – заявив секретар
РНБО Олександр Турчинов.
Також посадовець додав, що нові катери допоможуть підсилити військову присутність України в Чорному та Азовському морях і надійно захистять морські
кордони України.
На своїй сторінці у Facebook міністр оборони Степан Полторак написав: «Національна промисловість
оперативно реагує на воєнні загрози держави. Протягом останніх двох років, колективом вітчизняного ПАТ
«Кузня на Рибальському» було збудовано та передано
національним ВМС шість броньованих артилерійських
катерів. Вони вже виконують бойові завдання за призначенням. Ми наполегливо нарощуємо сили. Ще одна
перемога на цьому шляху − спускається на воду перший корпус десантно-штурмового катера «Кентавр».
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стратегічних комунікацій ДПСУ за тел.: (044) 239-84-75

У найближчій перспективі ми очікуємо від української
промисловості сучасні ракетні катери. Пріоритетним
залишається створення всього спектру сучасних кораблів та катерів спеціального призначення, а також
суден забезпечення. Впевнений, Україна крок за кроком наполегливо та системно стає повноцінною морською державою з потужним потенціалом організації
безпеки на морі».
n
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