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Завдання
– визначено,
акценти – розставлено

«Фізична підготовка у сучасних
реаліях має бути на першому місці»

Голова Держприкордонслужби генераллейтенант Петро Цигикал під час робочої
поїздки в зону АТО відвідав підрозділи на лінії
розмежування, КПВВ і так звані «нульові»
позиції. Очільник відомства поспілкувався
з вояками, подякував їм за гідне виконання
бойових завдань та вручив нагороди.

Про те, як у відомстві розвивається фізична
культура і спорт, здобутки наших атлетів на
міжнародній арені, а також гарт нинішніх вартових
рубежу, «Прикордонник України»
спілкувався з головою Спортивного
комітету Держприкордонслужби
Миколою Подоляком.
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України
коротко
про головне

«Доступне
житло»: держава
компенсує
до 50% вартості

Кабінет Міністрів прийняв
постанову, направлену на вирішення
проблеми забезпечення доступним
житлом учасників АТО і внутрішньо
переміщених осіб. Для цих категорій
громадян спростили процедури отримання державної допомоги за програмою «Доступне житло» шляхом
коригування порядку, за яким держава
сплачуватиме до 50 % вартості житла.
– Програма «Доступне житло» буде
поширена передусім на дві категорії
громадян – учасників АТО і вимушено
переселених осіб. Запропоновані зміни
дадуть можливість 50% компенсації
від вартості на придбання житла, а
також спрощується перелік документів,
які необхідно подавати внутрішньопереміщеними особам, – зазначив віцепрем’єр-міністр – міністр регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ України
Геннадій Зубко, коментуючи прийняття
урядової постанови. Варто зазначити,
що для внутрішньо переміщених осіб
передбачено право на участь у програмі за умови, якщо вони не мають
у власності житла, що знаходиться на
підконтрольній території України.
Сергій ПОЛІЩУК

Київ
централізував
підтримку
АТОшників

У столиці сформовано єдиний
колегіальний орган – Рада ветеранів
АТО, який допоможе міській владі
та ветеранським організаціям більш
ефективно взаємодіяти у питаннях
виділення землі, компенсацій, надання
пільг для киян, які брали участь у
бойових діях на сході держави. Про це
заявив мер Києва Віталій Кличко після
ухвалення відповідного рішення.
Міський голова зазначив, що до Ради
ветеранів АТО увійдуть міська і 10
районних організацій ветеранів, а
також громадські об’єднання, які
опікуються родинами загиблих героїв.
До цієї Ради можуть долучатися й інші
учасники АТО. При цьому він нагадав,
що влітку Київрада ухвалила рішення
про створення Центру допомоги
учасникам антитерористичної операції.
Це структура, яка від імені міста за
принципом «єдиного вікна» збиратиме
й допомагатиме вирішити всі питання
демобілізованих вояків.
– Сьогодні у Києві понад 80
організацій учасників АТО. Тож
ми ухвалили рішення сформувати
єдиний колегіальний орган з ветеранів, з яким будемо вести діалог для
вирішення всіх необхідних і важливих питань щодо виділення землі,
компенсацій, надання пільг тощо, –
підкреслив Віталій Кличко.
За словами столичного очільника,
ветерани не витрачатимуть час і нерви,
звертаючись до десятків різних інстанцій. Установа також матиме два нових
напрямки роботи: взаємодія з ветеранськими та волонтерськими організаціями і співпраця з іншими органами
влади й місцевого самоврядування.
Світлана ДЕЙЧУК
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Україна – Словаччина

Серед пріоритетів – спільний
контроль кордону
Андрій КУЧЕРОВ
У рамках робочого візиту до Нью-Йорка
Президент Петро Порошенко провів зустріч з
Президентом Словацької Республіки Андреєм
Кіскою. Співрозмовники обговорили актуальні
питання двостороннього та багатостороннього
співробітництва. Президенти України та Словаччини позитивно оцінили збереження перспективних тенденцій нарощування товарообігу між двома країнами. Петро Порошенко та
Андрей Кіска відзначили важливість проведення
до кінця поточного року низки засідань двосторонніх українсько-словацьких комісій, в тому
числі й у сфері економіки, науково-технічного
та транскордонного співробітництва й туризму.
Крім того, було домовлено посилити взаємодію
у питаннях встановлення спільного прикордонного та митного контролю на державному кордоні між двома країнами для посилення ефективності боротьби з нелегальною міграцією та
контрабандою.
n

правопорядок

Феміда в дії
Мостиський районний суд
Львівської області визнав
винним у незаконному перетині
державного кордону Міхеїла
Саакашвілі та визначив йому
міру покарання у вигляді
штрафу в розмірі 3400
гривень, а також зобов’язав
компенсувати судовий збір
сумою 320 гривень.

Андрій ДЕМЧЕНКО
Як відомо перше засідання у справі незаконного перетину державного кордону України
Міхеїлом Саакашвілі проходило 18 вересня,
однак було перенесене тому, що сторона
захисту запросила низку додаткових документів і службових інструкцій з роботи пункту
пропуску «Шегині» в позаштатних ситуаціях.

До цього у Львові співробітники Держприкордонслужби вручили Міхеїлу Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин
кордону. Він з ним ознайомився та підписав із
запереченнями.
У ході судового засідання, яке тривало 22
вересня з 11.00 до 21.45, суд заслухав аргументи
представників Держприкордонслужби України по
справі, пояснення та позицію сторони захисту Міхеїла Саакашвілі. Сам пан Саакашвілі на засідання

суду не з’явився, а його інтереси представляли
адвокати. Були опитані свідки правопорушення,
а також ті особи, про залучення яких клопотали
сторони судового процесу. Крім того, служителі
Феміди переглянули відеозаписи подій 10 вересня.
За результатом розгляду справи суд вирішив притягнути до адміністративної відповідальності
Міхеїла Саакашвілі та накласти на нього штраф у
сумі 3400 гривень, а також зобов’язав компенсувати судовий збір у сумі 320 гривень.
Нагадаємо, що 10 вересня нинішнього року
група агресивно налаштованих осіб з боку
в’їзного шлагбауму у пункті пропуску «Шегині»
зчинила бійку з представниками Національної поліції та Державної прикордонної служби,
вдерлася до перепускного пункту, порушила
державний кордон України та сприяла незаконному перетину держрубежу групою осіб, серед
яких, зокрема, були і Міхеїл Саакашвілі та кілька
народних депутатів України.
Розуміючи, що організатори свідомо готують провокації, прикордонники прийняли
рішення про безумовне незастосування зброї та
нереагування на провокації, адже пункти пропуску на кордоні з ЄС – не місце для силового
протистояння і могло б отримати негативну суспільну оцінку.
Державна прикордонна служба України відразу звернулася до всіх, хто незаконно перетнув
кордон 10 вересня, з проханням повернутися
до пункту пропуску, юридично оформити факт
перетину кордону та дати можливість прикордонникам оформити необхідні адміністративнопроцесуальні документи. Однак Міхеїл Саакашвілі свідомо проігнорував заклик вартових
рубежу, публічно заявивши, що не збирається
цього робити.
Загалом, що стосується інциденту, який
мав місце у міжнародному пункті пропуску
«Шегині» 10.09.2017 року, то прикордонники
вже склали протоколи про адмінправопорушення стосовно 21 особи. Останній був складений в залі Мостиського районного суду, одразу
після судового засідання 22 вересня. Стосувався він одного із захисників Міхеїла Саакашвілі, який 10 вересня також перебував у пункті
пропуску «Шегині» та незаконно перетнув
державний кордон.
n
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Краматорськ, Маріуполь, Старобільськ,
Мар’їнка, Майорськ, Гнутове, Новотроїцьке, Волноваха, Станиця Луганська – це далеко неповний
перелік місць, де працювала група на чолі з керівником відомства. Генерал-лейтенант Петро Цигикал особисто вивчав обстановку, умови несення
служби та проблемні питання, спілкувався з вартовими рубежу безпосередньо на постах.
Така поїздка не могла пройти повністю спокійно. Під час відвідування нульових позицій
«зелених кашкетів», що прикривають КПВВ
«Майорськ», якийсь момент було чути вогневу
активність противника, але навіть це не змогло
вплинути на заплановану роботу.
– Якби стріляли по нас – уже прилетіло б, –
сказав хтось після характерних хлопків. Прикордонники лише розсміялися, і Голова продовжив
спілкування зі складом наряду.
У Краматорському, Луганському прикордонних загонах та Маріупольському загоні Морської
охорони генерал-лейтенант Петро Цигикал вручив воїнам нагороди, подякував їм за службу
і висловив сподівання на швидке відновлення
миру в Україні.
– Це дійсно герої, це дійсно ті люди, які
заслужили поваги від держави та усього українського народу. Я думаю, що ви з честю і гідністю
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гарячі будні

Конопель
на 11 мільйонів

Минулого тижня Голова
Державної прикордонної
служби України генераллейтенант Петро Цигикал
здійснив робочу поїздку в зону
антитерористичної операції.
Керівник відомства відвідав
підрозділи вздовж усієї лінії
розмежування, а також
КПВВ і так звані «нульові»
позиції, де вартові рубежу
несуть службу в умовах
безпосереднього протистояння
ворогу, поспілкувався з
військовослужбовцями, подякував
їм за гідне виконання бойових
завдань та вручив воїнам
нагороди.

Володимир ПАТОЛА,
фото автора

Прикордонник
України

Завдання – визначено,
акценти – розставлено
виконаєте завдання, про які говорив Президент
України – відновлення цілісності нашої держави
і закінчення тієї війни, яка в нас триває сьогодні,
– зазначив очільник відомства.
Він також особисто повідомив воїнам про підвищення надбавок для прикордонників за виконання завдань у зоні АТО й окреслив перспективи
фінансування відомства наступного року.
– Доплати за виконання завдань у зоні
бойових дій будуть збільшені на першій лінії
до 10 тисяч гривень, а всім іншим – до чотирьох тисяч. На сьогодні ці кошти для Державної прикордонної служби виділені. Я був
присутній на засіданні РНБО, коли Президент
особисто дав таку вказівку. Ця норма має зворотну силу і діє з квітня. Відповідно, ми до
кінця року будемо виплачувати ці гроші та
компенсуємо виплати за минулі місяці. Також
Уряд вже затвердив бюджет на 2018-й рік.
Попередньо, нам виділяється приблизно на два
мільярди гривень більше, ніж 2017 року. На
наступний рік заплановано 9,4 мільярда гривень. Це дозволить і будувати житло, і підвищувати заробітну плату, і в цілому вирішувати

всі наші важливі питання розвитку Служби
та облаштування державного кордону, –
підкреслив Петро Цигикал.
Під час відвідування КПВВ та бойових позицій Голова Служби приділив особливу увагу
питанням забезпечення воїнів усім необхідним, підготовки до зимового періоду, взаємодії
з підрозділами Збройних Сил України, правоохоронних органів та силових структур, а також
поспілкувався з людьми котрі перетинали лінію
розмежування. На запитання про проблеми й
побажання жінка, яка йшла із непідконтрольної
частини Донецької області, відповіла:
– Побажання одне: швидше звільняйте територію, щоби не було цих блокпостів, черг, війни
і ми нарешті могли повноцінно жити в Україні.
Також у ході робочої поїздки у зону АТО
Петро Цигикал повідомив про розгортання
регіонального управління на базі оперативновійськового відділу у Краматорську та створення
Лисичанського прикордонного загону.
– Основний меседж на сьогодні – це розгортання нового регіонального управління. Зараз уся
робота скеровується з Харкова, де знаходиться
Східне регіональне управління. Враховуючи дуже
велику протяжність кордону та лінії розмежування, за які воно відповідає, – близько 1 300
кілометрів – керувати з Харкова підрозділами, що
знаходяться в Маріуполі, – досить важко, – зазначив Голова Держприкордонслужби. – Практично
всі правоохоронні органи і Збройні Сили мають
тут територіальні управління. Тому було прийнято таке рішення. Його підтримали Президент
України і міністр внутрішніх справ. Відповідно, в
межах діючих штатів будемо розгортати тут на базі
ОВВ і Краматорського загону регіональне управління. Ми не збираємося збільшувати їх. Ведемо
перерозподіл керівного складу безпосередньо з
Харкова та регіону. Ті офіцери, які тут знаходяться
зараз на посадах – це буде керівництво, а особовий
склад, я думаю, залишиться в тих самих штатах.
Крім того, такий розподіл сприятиме певній управлінській спеціалізації і полегшить як
прийняття рішень, так і їх виконання, адже одне
регіональне управління відповідатиме за ділянку
кордону з РФ, а інше – за службу вздовж лінії розмежування з територією, тимчасово контрольованою незаконними збройними формуваннями, що
має свою специфіку.
– Мені жодного разу не довелося червоніти за
висловлені з боку цивільного населення претензії
чи проблеми. Виключно слова подяки за службу.
Я пишаюся, що мені випала доля служити поряд
із патріотами, які чітко та наполегливо виконують свій громадянський та військовий обов’язок.
Впевнений, що з такою командою нам під силу
будь-які завдання, – підбив підсумки своєї робочої поїздки генерал-лейтенант Петро Цигикал. n

Оперативники АзовоЧорноморського регіонального
управління спільно з працівниками СБУ та прокуратури міста
Генічеськ у рамках кримінального
провадження провели санкціоновані обшуки по місцю проживання вісьмох жителів Херсонщини. У результаті злагоджених
дій правоохоронці виявили 55
кілограмів готової до вживання
марихуани, 17 кущів канабісу,
а також набої до вогнепальної
зброї. Виявлене зілля ділки надалі
планували до збуту в окупованому Криму і на території Російської Федерації. За попередніми
оцінками вартість виявленої наркотичної речовини на «чорному
ринку» може складати близько 11
мільйонів гривень.
Іван ШЕВЦОВ

Російське
клеймо смерті

Донецькі прикордонники
спільно зі співробітниками СБУ,
Нацполіції та ДФС України
виявили в покинутій будівлі
населеного пункту Новотроїцьке
великий схрон боєприпасів
російського виробництва, про
що свідчили відповідні маркування. Зокрема, в помешканні
було знайдено тротил, 4 протитанкові міни, понад 200 патронів,
44 запали електродетонатори, 15
детонаторів для протитанкових
мін, 7 ручних гранат та протитанкову керовану ракету. Натрапити
на смертоносну знахідку вдалося
за допомогою службового собаки
прикордонників. Підпільний
арсенал, який судячи з усього
призначався для проросійських
бойовиків, передано представникам Нацполіції.
Валерія КАРПІЛЕНКО

Рибінспекториперевертні

Оперативні співробітники
Азово-Чорноморського регіонального управління спільно з
прикордонниками Херсонського
загону та представниками Національної поліції в рамках кримінального провадження провели
11 санкціонованих обшуків у
помешканнях інспекторів рибо
охоронного патруля Миколаївської
області та низки осіб, причетних
до браконьєрської діяльності, які
працювали під прикриттям рибоохоронного патруля. За результатами слідчих дій, правоохоронці
виявили та вилучили водні живі
біоресурси (креветки, кефаль,
бички, пузанки, карасі тощо) на
загальну суму збитків 1 мільйон
200 тисяч гривень, 4 плавзасоби, 43
ятери та понад 320 риболовецьких
сіток різного розміру. У діях громадян України вбачаються ознаки
злочину, передбаченого ст. 249 КК
України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним
добувним промислом».
Іван ШЕВЦОВ
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Прикордонник
України
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Ні в кого не викликає
сумнівів те, що прикордонник
завжди повинен бути у
хорошій фізичній формі,
щоб ефективно протидіяти
зловмисникам на державному
рубежі. Окрім того, вартові
рубежу завжди славилися
успішними виступами на
міжнародній спортивній арені.
Так, нещодавно представник
Держприкордонслужби
Олександр Хижняк став
чемпіоном світу з боксу у ваговій
категорії до 75 кілограмів. Тож
редакція газети«Прикордонник
України» вирішила поцікавитися
у голови Спортивного комітету
Миколи Подоляка, як нині у
відомстві розвивається фізична
культура та спорт.
Спілкувалася Аліна ДАНИЛЮК
– Миколо Сергійовичу, протягом останніх
років слава спортсменів-прикордонників гриміла чи не на кожних Олімпійських іграх. Які
основні спортивні досягнення Ви могли б виділити?
– Олімпійський шлях прикордонників розпочався 1992-го на ХХV літніх Олімпійських іграх
у Барселоні (Іспанія), де Вадим Гутцайт виборов
золото у фехтуванні, а Інеса Кравець – срібло у
стрибках в довжину.
1996 року на ХХVІ Олімпійські ігри в Атланту
(США) у складі Національної олімпійської збірної поїхало 16 прикордонників. На цих змаганнях
особливо відзначилася Інеса Кравець, яка виборола для команди перше звання олімпійської чемпіонки. Однак тріумфувала вона роком раніше
на чемпіонаті світу у Гетеборзі (Швеція), де у
потрійному стрибку встановила світовий рекорд
15 метрів 50 сантиметрів, який на сьогодні залишається неперевершеним.
На ХХVІІ Олімпійські ігри 2000-го у Сідней
(Австралія) відправився вже 21 наш представник.
Ці змагання стали щедрими для нашої команди
на срібні нагороди, а здобули їх Наталія Бурдейна
та Катерина Сумко у стрільбі з луку; Олександр
Симоненко та Сергій Матвєєв – у велоспорті на
треку; Андрій Котельник – у боксі; Валерій Гончаров, Роман Зозуля і Руслан Мезенцев – у спортивній гімнастиці.
Особливо значимими для мене є ХХVІІ ігри
2004-го в Афінах (Греція), адже я особисто міг
підтримати наших спортсменів-прикордонників, а
їх було у національній збірній 28. «Золото» Олімпіади вибороли: Юрій Білоног з легкої атлетики і
штовхання ядра та Валерій Гончаров зі спортивної гімнастики. А заслужений майстер спорту з
вільної боротьби, чемпіон світу 1999, 2001, 2003
років Ірині Мерлені, перемігши в Афінах у фіналі
японську суперницю, стала першою у світі олімпійською чемпіонкою з вільної боротьби. Бронзу
вибороли Віктор Рубан та Олександр Сердюк зі
стрільби з луку.

тет-а-тет

Микола Подоляк:

«Фізична підготовка у суча
реаліях має бути на першом
Показовою є участь представників спортивної
команди Держприкордонслужби на ХХІХ літніх
Олімпійських іграх в Пекіні (КНР) 2008 року. Тоді
наші спортсмени здобули три золоті медалі: Артур
Айвазян у стрільбі з малокаліберної гвинтівки,
Віктор Рубан у стрільбі з лука та Василь Ломаченко
у боксі. Бронзові нагороди в національну скарбничку принесли Ірині Мерлені-Мельник − з вільної боротьби, Армен Варданян − з греко-римської
боротьби. Шість олімпійських медалей, здобутих
прикордонниками, становили четверту частину від
усіх нагород, отриманих спортсменами національної збірної України на цій олімпіаді.
2012-гоХХХ літні Олімпійські ігри у Лондоні
(Великобританія) стали тріумфом наших боксе-

рів: дві золоті медалі здобули Василь Ломаченко
та Олександр Усик. А срібло у змаганнях з боксу
виборов Денис Берінчик. Бронзовими призерами
з легкої атлетики стали Ольга Саладуха, Єлизавета
Бризгіна та Христина Стуй.
− Спортивний комітет уже готується до
наступної Олімпіади?
− Звичайно, ми вже готуємося до ХХХІІ ігор,
які відбудуться 2020 року в Токіо. Наразі спортивна команда, так би мовити, вікова. У нас 15
спортсменів, які брали участь у чотирьох олімпіа
дах. Основну надію ми покладаємо на боксерів,
особливо на Олександра Хижняка, який цього
року став чемпіоном світу та Європи. Також

традиційно спортсмени-прикордонники сильні у
легкій атлетиці та греко-римській боротьбі. Саме
з боротьби на сьогодні ми займаємося добором
перспективних спортсменів.
До XXIII зимових олімпійських ігор, які прой
дуть в південнокорейському Пхьончхані, також
уже готуються наші спортсмени. Зокрема, Анастасія Меркушина та Віталій Труш будуть відстоювати честь країни у змаганнях з біатлону, а Дмитро
Мицак – у лижному спорті.
− Не лише Олімпійськими іграми живуть
наші спортсмени. Які перемоги вони здобули
цього року на міжнародній спортивній арені?
− Я вже згадував Олександра Хижняка, який
на чемпіонаті світу з боксу здобув золото. Також
маємо дві срібні нагороди, на чемпіонатах світу,
які вибороли Анастасія Меркушина (біатлон) та
Андрій Гудза (спортивне орієнтування). «Бронзу»
до нашої скарбнички додав Бобир Сергій з
боротьби самбо.
На чемпіонатах та кубках Європи спортсмениприкордонники здобули аж 15 золотих нагород –
Максим Бабушок з кульової стрільби – 4 медалі,
Олександр Хижняк з боксу – 2 медалі, Іван Банзерук з легкої атлетики – 2 медалі, Галина Авраменко
з кульової стрільби – 2 медалі, Лілія Горішна з вільної боротьби – 1 медаль. Іван Гушуляк, Олександр
Кисилиця, Андрій Кузьма та Степан Кордяк – наші
представники з універсального бою теж мають по
одній золотій медалі. Також маємо 5 срібних та 12
бронзових нагород.
Окрім того, наші представники беруть
активну участь у змаганнях серед працівників правоохоронних структур. Так, спортсмени у зелених
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ÄÎÂ²ÄÊÀ «ÏÓ»
ÏÐÅÄÑÒÀÂÍÈÊÈ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÊÎÌ²ÒÅÒÓ ÄÅÐÆÏÐÈÊÎÐÄÎÍÑËÓÆÁÈ Ó ÑÊËÀÄ² ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ ÇÁ²Ð..
ÍÈÕ ÓÊÐÀIÍÈ ÂÑÒÀÍÎÂÈËÈ 12 ÑÂ²ÒÎÂÈÕ, 1 ÎË²ÌÏ²ÉÑÜÊÈÉ, 16 ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÈÕ ² 36 ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ
ÐÅÊÎÐÄ²Â.
..
ÇÀ ×ÀÑ ²ÑÍÓÂÀÍÍß ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÊÎÌ²ÒÅÒÓ Ó ÑÊÀÐÁÍÈÖÞ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÄÎÑßÃÍÅÍÜ ÓÊÐÀIÍÈ
ÁÓËÎ ÏÎÊËÀÄÅÍÎ ÏÎÍÀÄ 500 ÌÅÄÀËÅÉ ×ÅÌÏ²ÎÍÀÒ²Â ² ÏÅÐØÎÑÒÅÉ ÑÂ²ÒÓ É ªÂÐÎÏÈ, ÌÀÉÆÅ ÏÎËÎÂÈÍÀ Ç ÍÈÕ – ÇÎËÎÒ².
..
ÇÀÃÀËÎÌ ÇÀ ÏÅÐ²ÎÄ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² ÓÊÐÀIÍÈ Â ÎË²ÌÏ²ÉÑÜÊÈÕ ²ÃÐÀÕ ÂÇßËÈ Ó×ÀÑÒÜ 133 ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÈÊÈ. ÇÄÎÁÓÒÎ 10 ÇÎËÎÒÈÕ, 10 ÑÐ²ÁÍÈÕ ÒÀ
8 ÁÐÎÍÇÎÂÈÕ ÍÀÃÎÐÎÄ.
ÍÀ ÖÅÉ ×ÀÑ Ó ÊÎËÅÊÒÈÂ²
ÑËÓÆÀÒÜ 31 ÇÀÑËÓÆÅÍÈÉ ÌÀÉÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÓ, 3 ÇÀÑËÓ..
ÆÅÍÈÕ ÒÐÅÍÅÐÈ ÓÊÐÀIÍÈ, 17 ÌÀÉÑÒÐ²Â ÑÏÎÐÒÓ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊËÀÑÓ ÒÀ 26 ÌÀÉÑÒÐ²Â ÑÏÎÐÒÓ. Ó Ï²ÄÐÎÇÄ²Ë² ÊÓËÜÒÈÂÓªÒÜÑß 14 ÎË²ÌÏ²ÉÑÜÊÈÕ ÂÈÄ²Â ÑÏÎÐÒÓ.

асних
у місці»
беретах посіли третє місце на кубку Президента
України з рукопашного бою та двічі були другими
у змаганнях за кубок міністра внутрішніх справ
України з панкратіону та волейболу.
− Миколо Сергійовичу, розкажіть, будь
ласка, які маємо внутрішньовідомчі турніри?
− Цього року спортивний комітет провів сім
чемпіонатів Держприкордонслужби: з рукопашного бою, гирьового спорту, міні-футболу, універсального бою, боротьби самбо, спортивного орієнтування та легкоатлетичного кросу. Нещодавно
в Хмельницькому завершився перший чемпіонат
з великого футболу, який ми плануємо зробити
щорічним, а також проводити на рівні прикордонних відділів. Тому що футбол – це гра командна,
яка дисциплінує і водночас дає хороше фізичне
навантаження, що, без сумніву, є корисним для
кожного військовослужбовця.
Також у жовтні на базі Навчального центру в
Оршанці заплановано провести чемпіонат з кульової
стрільби пам’яті генерал-майора Ігоря Момота і чемпіонат зі службового двоборства. У листопаді в Одесі
буде організовано чемпіонат з поліатлону (багатоборство), а на початку грудня плануємо завершити
Спартакіаду змаганнями з волейболу, які пройдуть
в Ужгороді на базі Чопського прикордонного загону.
− Чи опуікується Спортивний комітет підростаючим поколінням?
− Безперечно, ми не залишаємо це питання
поза увагою. Адже, скажу без перебільшення, –
діти це наше майбутнє. Ми першими серед силових відомств започаткували проведення змагань
«Мама, тато, я – спортивна сім’я», і наступного

року плануємо обов’язково проводити його в усіх
підрозділах Служби без винятку. Також у відомстві
приділяється неабияка увага роботі спортивних
секцій для малечі. Наприклад, у Чернівцях близько
100 родин військовослужбовців отримали квартири у новобудовах і, звичайно, у більшості з них є
діти. Тому там організували заняття у спортивних
секціях, в яких навчаємо рукопашного бою, легкої
атлетики й займаємося загальною фізичною підготовкою.
− Миколо Сергійовичу, яким чином учасники
АТО залучені до спортивного життя відомства?
− Як свідчить світова практика, участь у спортивних змаганнях, активний відпочинок у колі
друзів та близьких людей є важливою складовою
реабілітації військовослужбовців, які пройшли
через весь жах бойових дій. Відтак наші бійці
беруть активну участь у Футбольній лізі учасників
АТО. Перший рік для нас був ознайомчим, а вже
цього року наші команди перебувають на провідних позиціях.
Також учасники бойових дій задіяні у місцевих
та регіональних змаганнях. Кращі з них у складі
збірних команд органів Держприкордонслужби
беруть участь у фінальних змаганнях відомства, де
в підсумку стають чемпіонами та призерами.
Зараз у Канаді тривають Ігри нескорених, де
у змаганнях з плавання виступає прикордонник
Віктор Шинкарук. Сподіваюся, йому вдасться продемонструвати гарний результат.
− З якими труднощами Ви стикаєтеся у
своїй роботі?
– На жаль, не всі командири підрозділів розуміють важливість фізичної підготовки особового
складу. А від неї напряму залежить здатність прикордонників якісно охороняти держрубіж. Тільки
фізично розвинутий військовослужбовець може
ефективно протидіяти правопорушникам. Відчуття ж власної фізичної сили допомагає подолати
страх і дає змогу приймати правильні рішення в
нестандартних ситуаціях.
Наведу приклад. Так, коли прикордонники
тренуються долати смугу перешкод, то вони моделюють реальні бойові ситуації, коли від їхнього
вміння залежить життя. Військовий має влучно
стріляти, кидати гранату, за потреби добігти до
укриття і не боятися зійтися з ворогом у рукопашному бою. Це повинні вміти всі без винятку. Тому
насамперед командири мають перейматися цим та
першими йти на стадіон, щоб власним прикладом
заохотити підлеглих.

У сучасних реаліях фізична підготовка має
бути на першому місці. Під час російської агресії
багато прикордонників постраждало саме через
те, що були фізично не підготовлені. Фізична підготовка – це не розвага і не примха, а передусім
життєва необхідність.
− Як плануєте вирішувати існуючі проблеми?
– Насамперед хочу зауважити, що ми вже
маємо у цьому напрямку певні досягнення. Наприклад, у Мостиському загоні відновлено спортивний зал. Тепер там є все необхідне: ринги для
боксу та рукопашного бою, ігровий майданчик і
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зал загальної фізичної підготовки. Закінчуються
роботи на футбольному полі, робиться смуга
перешкод. У Чернівцях також є хороший спеціалізований зал, де прикордонники вправляються у
рукопашному бою та проводиться секційна робота
серед дітей.
У Навчальному центрі підготовки молодших
спеціалістів завдяки особистим зусиллям керівництва і особового складу та міжнародній допомозі
вдалося зробити гарні умови для заняття спортом. Проте визначальним є те, що його керівник
полковник Дмитро Коцеруба розуміє важливість
фізичної підготовки в процесі формування курсантів як майбутніх правоохоронців, захисників кордону нашої держави.
Ректор Національної академії Держприкордонслужби генерал-майор Олег Шинкарук також
полюбляє займатися спортом і «горить» цією
справою, тому всі у виші беруть з нього приклад.
Також мер Хмельницького підтримує нас у цій
справі: за рахунок бюджетних коштів відремонтовано спортзал і надано вісім вуличних тренажерних комплексів. У планах – розбудувати два
сучасних міні-футбольних майданчики зі штучним покриттям.
Проте є ще над чим попрацювати. Так, плануємо внести на розгляд керівництва Служби пропозицію про те що, якщо військовослужбовець з
фізичної підготовки має незадовільні результати,
то його не можна призначати на вищу посаду.
Також наступного року ми розробимо положення,
яким будемо стимулювати начальників органів
Держприкордонслужби більш якісно працювати в
питаннях організації фізичної підготовки і спорту,
проведення спортивних змагань, роботи з сім’ями
та підростаючим поколінням. Спортивний комітет
буде й надалі спільно з командирами підрозділів розбудовувати та удосконалювати навчальноспортивну базу і створювати необхідні умови для
занять фізичною підготовкою та спортом.
– І на завершення: які ж підрозділи зараз є у
найкращій фізичній формі?
– Передусім це прикордонники Східного
регіонального управління і вони підтвердили це,
коли перемогли на нещодавніх змаганнях з футболу. Також якісно виділяються вартові рубежу з
Південного управління та Національної академії
Держприкордонслужби.
n
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Око спецназівця
бачитиме вночі!
Посольство США в Україні
передало спецпризначенцям
ДОЗОРу 30 монокулярів, на
загальну суму близько 150
тисяч доларів.
Дмитро СЛИВНИЙ
Це стало можливим завдяки співробітництву з Посольством США в Україні та спільному проекту міжнародної технічної допомоги «Сприяння реформуванню та зміцненню
потенціалу Державної прикордонної служби».
Вартові рубежу почнуть використовувати
цю новітню техніку уже найближчим часом,
під час спільних з підрозділом Нацполіції
КОРД навчань з проведення нічних операцій.
У навчальному курсі візьмуть участь 15 співробітників ДОЗОРу, 10 – КОРДу та 7 інструкторів Прикордонно-митної служби США.
Необхідно зазначити, що від початку 2017
року прикордонники-спецпризначенці отримали також спортивне обладнання, приладдя для
проведення тренінгів, мішені, ІТ-обладнання,
екіпірування та медичні засоби.
n

підростаюча зміна

Від юних друзів
до повноцінних бійців

вишкіл

Морські «специ»
йдуть на абордаж
В Одесі, під орудою
Антитерористичного центру
України відбулися комплексні
навчально-методичні збори
водолазних фахівців. У тренінгу
окрім бійців відділу спеціальних
дій на воді Одеського загону
Морської охорони взяли
участь представники Служби
безпеки, Національної гвардії
та Військово-Морських Сил
Збройних Сил України.
Олександр ЯКОВЕНКО,
фото автора

На базі Навчального центру
Держприкордонслужби
відбулися змагання на Кубок
першості серед шкільних
загонів «ЮДП». У них взяли
участь 24 команди, які здобули
перемоги в районах Черкащини
та Черкас.
Володимир ДАШУК
Турнір розпочався з урочистого шикування, підняття Державного прапора України
та вшанування пам’яті прикордонників, які
загинули під час бойових дій у зоні проведення
антитерористичної операції. Після вітальних та
напутніх слів від керівництва Навчального центру, ветеранів і гостей, розпочався перший конкурс змагань. Він полягав у проходженні урочистим маршем з виконанням стройової пісні.
Наступний етап – вогнева підготовка.
Юнаки та дівчата під керівництвом досвід-

чених вояків виконували вправи зі стрільби
з АК-74. Потім школярі демонстрували свої
вміння у слідопитстві, змагалися у воєнізованій естафеті та розбиранні й збиранні автомата. Окремо юним друзям прикордонників
було продемонстровано зразки озброєння та
технічні засоби охорони кордону.
Після завершення конкурсних змагань
поважне журі підбило підсумки турніру та
на стройовому плацу навчального закладу
відбулося нагородження кращих команд.
За результатами змагань Кубок першості
виборола команда школи №36 імені Героївприкордонників (селище Оршанець). Цьому
колективу і був вручений почесний трофей.
На завершення дійства керівництво та
персонал Навчального центру привітали
переможців і побажали всім учасникам першості великих досягнень та нових звершень.
Зокрема, було наголошено, що такі змагання
формують в учнівської молоді фізичний гарт,
високу патріотичну свідомість, національну
гідність, а також стале уявлення про професію
прикордонника.
n

Протягом тижня учасники зборів відпрацьовували тактику і техніку дій під час виконання спеціальних завдань на воді та водних
об’єктах. Зокрема, морські «специ» вдосконалили навички роботи у складі штурмової
групи на борту судна під час звільнення
заручників і знешкодження терористів. Мета
тренувань полягала також у формуванні та
вдосконаленні єдиних задумів, навичок і
практичних умінь, необхідних для успішного
виконання спеціальних завдань з використанням водолазів.
Під час тренувань відпрацьовувалося
злагодження підрозділів і тренування бійців
на витривалість. Протягом запливу водолази,
екіпіровані лише костюмами та ластами, за
чотири години подолали відстань близько
десяти кілометрів.
Крім того, під час навчань у стадії абордажу судна, спецпризначенці пірнали під воду

та для маскування своїх дій рухалися у зв’язці
на глибині близько 15–20 метрів. Цього разу
ще одне ускладнення було в тому, що абордаж
судна здійснювався вже не однією групою,
як під час минулих зборів, а трьома різними
одночасно, з різних сторін плавзасобу. Необхідно зазначити, що всі три команди виконали
поставлені завдання та майже синхронно здійснили заплановані дії. До того ж для більш
злагоджених дій склад груп постійно змінювався між собою, що дало позитивний результат на практиці.
– Ці збори відрізнялися від попередніх тим,
що було додано елемент тренувань із використанням службової собаки на борту судна, –
розповідає начальник сектору інструкторів
відділу підготовки персоналу Південного регіонального управління майор Роман Міщук. –
Варто зазначити, що для абордажу цього разу
використовувалися три різних за габаритами та
висотою судна, одне з яких було на рейді, тобто
безпосередньо у морі. Щодо довготривалого
запливу складність полягала в тому, що висота
хвилі, сила течії та дальність були значно
більшими, ніж на минулих зборах. Так, було
дійсно важко й іноді здавалося, що цю дистанцію ми не зможемо подолати самотужки.
Проте непохитна віра в себе та свої сили й підтримка колег, що перебували поруч, все ж таки
допомогли дістатися фінішу.
n
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пам’ять

Герої живуть у віках

дня на світанку терористи відкрили вогонь
по позиціях прикордонників у Зеленопіллі,
що на Луганщині, де несли службу військовослужбовці Оршанецького навчального
центру. Вісім снарядів з установки «Град»
віялом лягли навколо намету, де перебував
Ігор Момот. Офіцер загинув миттєво. Він
був справжнім патріотом своєї Вітчизни.
Особисто сформував і очолив мотоманеврену групу Навчального центру підготовки
молодших спеціалістів, яка охороняла
рубіж на найбільш уразливих ділянках
Донецької та Луганської областей. Його
підрозділ неодноразово вступав у бій з
незаконними збройними формуваннями.

Як командир генерал-майор Ігор Момот
завжди стояв за своїх підлеглих. Він мріяв
повернути додому всіх, хто прибув з ним у
зону АТО, живими.
Не згасає у нашій пам’яті й ім’я Євгена
Пікуса. Коли службова машина підірвалася
на фугасі, він на руках виніс з-під вогню двох
тяжкопоранених побратимів. Загинув же герой
у бою під Красною Талівкою, коли довелося
зупиняти російську диверсійно-розвідувальну
групу, що порушила кордон з території північного сусіда. Бій тривав більше двох годин.
Диверсантів підтримували вогнем два бронетранспортери та два БМП з РФ. А згодом по
позиціях вартових рубежу вдарили ще й два
бойових російських вертольоти Мі-24. Тоді, у
нерівному бою, загинули четверо наших героїв,
троє отримали поранення, однак прорватися
ворогу через державний кордон не вдалося.
Золотими сторінками мужності в літопис
відомства «зелених кашкетів» вписано і подвиг
захисників блокпоста «Балу». Жорстокість боїв
за нього вражала. В останніх вогневих сутичках, коли ворог оскаженіло поливав блокпост
свинцевим дощем з усіх можливих калібрів,
ми втратили свого бойового побратима – Героя
України В’ячеслава Семенова. Він зробив усе
можливе, щоб зберегти життя підлеглих.
…Пам’ять про героїв АТО генерал-майора
Ігоря Момота, полковника Євгена Пікуса, капітана В’ячеслава Семенова та їхніх загиблих
побратимів, увіковічнення яких відбулося ще
й посмертним присвоєнням чергових військових звань, стало беззаперечним свідченням
шани народу до своїх захисників.
n

– У залі – найкращі воїни, ви всі – наші
Герої, –– наголосила у своєму виступі директор дитячого будинку «Малятко» Лідія Литвиненко. – Хай вас оберігає Матір Божа. Те,
що організовує Конгрес ділових жінок України у важкий для країни час, – людська і Божа
робота. Усім жінкам, які допомагають воїнам
АТО, – уклін, а бійцям – щира подяка за наш
спокій і міцного вам усім здоров’я.
Творчий колектив «Малятка» відкрив
концертну програму. Лунала бадьора музика,
в українському таночку кружляли діти, співали чудових пісень і рефреном дійства
лунали слова:
«Всі ми хочемо жити у мирі,
Щоб здіймались увись журавлі,
І нехай ваші посмішки щирі
Завжди сяють на нашій землі!».
– Дуже приємно, що наші жінки – українські берегині – у такий важкий для країни
час підтримали воїнів, які йшли на захист
рубежів у перший період військового протистояння, – наголосив у своєму виступі

директор Департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор
Сергій Сердюк. – Адже ніхто не очікував такої
біди і не було необхідних засобів медичної
допомоги, а також багато чого іншого. Шана
вам і повага! Адже хто як не жінка, матір може
відчути душу солдата, його проблеми та болі,
а також стан душі у цей тривожний період.
Дякуємо вам за благородство і великодушність
ваших сердець!
ТВО начальника військово-медичного
центру полковник медичної служби Вікторія Поплавська зазначила, що протягом року
допомогу у Київському шпиталі отримали
4000 учасників бойових дій. Вони пройшли висококваліфіковане медичне лікування та реабілітацію. Проте бійцям необхідна й психологічна підтримка. Добре,
що є люди з активною життєвою позицією,
готові поділитися з нашими вояками своїм
душевним теплом, підтримати моральний і бойовий дух героїв, за що їм велика
вдячність.
n

В Адміністрації
Держприкордонслужби
відбулася зустріч керівництва
прикордонного відомства
з сім’ями тринадцятьох
загиблих офіцерів, які
віддали життя, захищаючи
незалежність України під час
антитерористичної операції.
Дмитро СЛИВНИЙ
Рідним героїв вручили Відзнаки Президента України: медаль «За участь в антитерористичній операції». Окрім того, полеглим
захисникам Вітчизни посмертно присвоєно
чергові військові звання.
– Ми зібралися, щоб вшанувати світлу
пам’ять хоробрих людей, справжніх чоловіків,
патріотів, які в складний для нашої Батьківщини
час зі зброєю в руках постали на її захист, –
наголосив у своєму зверненні до присутніх
перший заступник Голови Держприкордонслужби генерал-лейтенант Василь Серватюк. –
Складно висловити словами ті почуття, що
переживає кожен із нас, пригадуючи 67 героївприкордонників, які віддали своє життя, відстоюючи суверенітет та незалежність рідної
країни заради її майбутнього! Ніхто не поверне
матері сина, дружині – чоловіка, дитині –
батька. Проте наші полеглі бойові побратими
житимуть доти, поки вони залишатимуться в
наших серцях, – додав Василь Миколайович.

Після цих слів пам’ять полеглих присутні
вшанували хвилиною мовчання.
Прикордонники й сьогодні продовжують
виконувати надзвичайно складні та відповідальні завдання, як у районі проведення АТО,
так і на всіх без винятку ділянках державного
рубежу. Загалом понад 18 тисяч «зелених кашкетів» брали участь в АТО, і 781-го з них відзначено високими державними нагородами.
Вірність військовому обов’язку полеглих побратимів повсякчас слугуватиме прикладом для
нинішніх і наступних поколінь вартових рубежу.
Назавжди залишається з нами і пам’ять
про генерал-майора Ігоря Момота. Життя
героя обірвалося 11 липня 2014 року. Цього

народна підтримка

Тепло жіночих сердець
У Головному військовомедичному клінічному центрі
Держприкордонслужби відбулася
зустріч поранених учасників
АТО з представниками жіночих
громадських організацій. Також
висловити щиру вдячність
захисникам українського
рубежу до шпиталю приїхали
творчі колективи Київського
професійного коледжу з
посиленою військовою та
фізичною підготовкою і
Київського дитячого будинку
«Малятко».
Світлана ДЕЙЧУК
Напередодні чергового з’їзду Конгресу
ділових жінок України, його делегатки,
насамперед ті, котрі проживають у регіонах,
близьких до зони проведення АТО, виявили
бажання провідати вояків-прикордонників,
які перебувають на лікуванні та реабілітації в
шпиталі. Як і годиться справжнім берегиням,
на зустріч з воїнами вони приїхали з гостинцями і подарунками. Жіночки пригощали бійців різноманітними смаколиками, а також вручили чашки для чаю та різноманітні сувеніри.
Натомість діти з дитячого будинку
«Малятко» подарували воякам вишитий власноруч прапор України, серветки та лялькиобереги, красиві малюнки й аплікації, а також
передали вартовим рубежу посилку в зону
АТО. Свої сувеніри діти й раніше передавали
у буремний Донбас, де вони зігрівали душі
нашим захисникам.

– Я дуже поважаю прикордонників, адже
це – особливі, сильні й мужні люди, вони
першими бачать негаразди на рубежі, зустрічають ворога і несуть чи не найбільший
ризик, – зазначила голова Конгресу ділових
жінок України Валентина Шевченко. – Багато
добрих і милосердних справ роблять наші
жінки. Вони відвідували бійців у зоні АТО і
допомагали їм як могли і чим могли. Сьогодні
Різдво Пресвятої Богородиці – покровительки
воїнства. Нехай Її благодать обороняє й охороняє тих вояків, які стоять на лінії розме
жування та захищають країну від агресора. Я
хочу побажати нашим прикордонникам сили
та здоров’я й повертатися до рідних домівок
щасливими, живими і неушкодженими.
Катерина Шамшура – одна з делегаток з’їзду –
розповіла як вона разом із іншими представницями Конгресу передавали в зону бойових дій
продукти, ліки, теплі речі, а також надавала психологічну допомогу молодим воїнам, які поверталися з АТО. Це тривала й потужна робота, за що
бійці називали її з любов’ю мама Катя.
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милосердя

Праведні Віра, Надія, Любов
Щороку 30 вересня християни,
які живуть за Юліанським
календарем, вшановують
пам’ять святих Віри, Надії,
Любові та їхньої матері Софії.
Воно символізує те, наскільки
непохитною може бути
справжня віра у Христа.
Світлана ДЕЙЧУК
З ІСТОРІЇ
Софія та її доньки – Віра, Надія і Любов
жили у ІІ столітті нашої ери в Римській імперії
за часів правління імператора Адріана (117–138
роки). Відомо, що Софія рано овдовіла і своїх
доньок виховувала у християнській вірі.
У той час римська держава жорстоко переслідувала віруючих у Христа. Тож довідав

шись про сім’ю ревних християн, імператор
особисто зажадав від дітей Софії зректися
віри та принести жертву язичницьким богам.
Проте Віра, Надія й Любов знехтували цим
наказом. Після чого він звелів піддати сестер
різноманітним тортурам, а згодом і стратити.
Натомість матір заставили спостерігати,
як катують її дітей. Після страти Софія зібрала
останки дівчат і поховала їх на пагорбі. Три
дні вона, не відходячи, сиділа біля могили
доньок і, зрештою, віддала душу Господу.
Віруючі поховали її тіло на тому ж місці.
Свята Софія та її доньки Віра, Надія і Любов
зараховані Церквою до лику святих. Мощі мучениць спочивають в Ельзасі в церкві Ешо.
ТРАДИЦІЇ СВЯТА
Прийнято вважати, що до святих Віри,
Надії, Любові моляться із проханням про створення і збереження сім’ї. Вони допомагають
тим, хто хоче мати дітей. Натомість заміжні
жінки благають у сестер про здоров’я членів
родини, одужання дитей, зцілення від жіночих
хвороб тощо. Ікона Віри, Надії, Любові допоможе пережити важку втрату, після молитви
перед нею люди позбувалися скорботи і печалі.
30 вересня всіх дівчат і жінок, які носять
ці імена, вітають з Днем янгола. З давніх
часів цього дня було прийнято кожній Вірі,
Надії, Любові і Софії дарувати букети квітів і
шоколадні цукерки. За традицією іменинниці
йшли на вранішню службу в храм, щоб вшанувати своїх батьків. Що можна побажати в
цей день окрім терпіння, стійкості, мужності?
Звичайно, надії, віри й любові! Завдяки вірі
людина бачить перед собою мету, завдяки
любові досягає її, а завдяки надії творить те,
що бачить віра і здійснює любов.
n

Допоможімо Катруcі!
Донька прикордонниці, яка бореться з
раком, потребує вашої допомоги. Катеринці
днями виповниться 4 рочки. Найбільше вона
хоче знову гратися з дітьми, ходити у садочок
та школу, бігати, стрибати, і просто радіти
дитинству, але для цього їй потрібна ваша рука
допомоги!
1 серпня цього року після тривалих обстежень дівчинку прооперували в Національному
інституті раку. Діагностика видаленого лімфовузла підтвердила наявність злоякісних клітин в організмі. Діагноз невтішний: лімфома
Ходжкіна, або недулярний склероз ІІІ стадії.
Це різновид пухлинних новоутворень, вражаючих зазвичай лімфатичну систему організму.

Наразі дівчинка перебуває у Центрі дитячої
онкогематології Національної дитячої спеціа
лізованої лікарні «Охматдит». По завершенні
першого курсу хіміотерапії перед Катею та її
батьками постала проблема нестачі донорської
крові. Група крові у Катеринки – А(ІІ)Rh+.
Давайте не будемо байдужими і разом
допоможемо Катрусі, адже кожна дитина має
право на щасливе життя!
Телефони Павлової Юлі, мами дівчинки:
0671813078 або 0503337038.
Здати кров можна за адресою:
м. Київ, вул. Чорновола 28/1, корпус
16, Національна дитяча спеціалізована
лікарня «Охматдит», пн-чт з 9.00-13.00.

від щирого серця!
Колектив Могилів-Подільського прикордонного загону щиро і сердечно вітає свого
керівника – полковника ВАСИЛИКА Юрія
Борисовича з Днем народження!
Зичимо Вам, шановний Юрію Борисовичу, міцного здоров’я, сили та наснаги! Нехай
успішними будуть усі Ваші задуми, мирними –
усі прийдешні дні, щасливим – особисте життя!
Професійних Вам здобутків, вагомих
успіхів на нелегкій стезі служіння кордону
Батьківщини!
Хай ладиться скрізь: на службі, в родині,
Щоб радісний настрій у серці не згас.
Все світле і гарне, що потрібно людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!
Командування та колектив Подільського
прикордонного загону щиро вітають з Днем
народження майорів – ОГОРОДНИКА Юрія
Євгеновича, ЛИПОВУ Олену Володимирівну, капітана ГАЩУК Оксану Валеріївну,
старших лейтенантів – СІЧКА Станіслава

Владиславовича, КІБЕЛЯ Олега Ігоровича,
лейтенанта ЛИТВИНЧУКА Вадима Івановича!
Зичимо міцного здоров’я на довгі роки,
гарного настрою, сімейного тепла та затишку!
Щоб ви завжди відчували надійну підтримку
рідних і друзів, а серце зігрівало тепло людської вдячності за всі добрі справи, зроблені
Вами на ниві правоохоронної діяльності!
Рада ветеранів громадської організації «Чернівецьке об’єднання ветеранівприкордонників України» щиросердечно
вітає з 60-річчям підполковника у відставці
СУТІНА Андрія Володимировича!
Хай рушниками добра і любові щедро стелить Вам доля дорогу, нехай радість, як весняне сонце, осяює кожен крок! Нехай здійснюються всі задуми і кожен день буде наповнений почуттям любові та взаємопорозуміння, а
добре здоров’я й гарний настрій стануть запорукою Вашого життя та благополуччя родини!

погони
від 13 вересня 2017 року № 940-ос
полковник
по Східному РУ ДПСУ
підполковнику БРАТКОВУ Олегу Борисовичу
майор
по Окремому контрольно-пропускному
пункту «Київ» ДПСУ
капітану МУСАЄВУ Теймуру Ісмаіловичу
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