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З КОРДОНОМ У СЕРЦІ

Передвісник тероризму. Рік потому

Теракт, вибух, жертви... Рік тому ці слова почали
все частіше зустрічатися в лексиконі прикордонників.
Перше випробування російськими терористами
державного рубежу України на міцність відбулося ще
до Революції гідності, втечі «гаранта», анексії
Криму та контрольованого з-за кордону вибуху
сепаратизму на Донбасі. За рік ми знову зустрілися
з прикордонниками, які прикрили своїми тілами
смертника-росіянина в пункті пропуску «Бачівськ».
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«Честь маю!» – Микола Литвин
Цими святими і глибоко символічними для
кожного військовослужбовця словами Голова
Державної прикордонної служби України генерал
армії України Литвин простився з особовим
складом Служби, яку скеровував 13 років.
Микола Михайлович вийшов з наших лав,
на відміну від багатьох інших чиновників
вищого рівня, золотими літерами вписавши
своє ім’я в історію прикордонної служби.
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«Наше з вами святе завдання –
захистити кордон»

Фото Ваëерія ОЛ²ÉНИÊА

Президент України Петро Порошенко перевірив готовність
прикордонних підрозділів до виконання завдань з реалізації
Мирного плану. На базі Окремої комендатури охорони і
забезпечення Глава Держави оглянув озброєння, броньовані
автомобілі, спеціальну та інженерну техніку, засоби зв’язку,
засоби прикордонного контролю та прикордонної служби,
що використовуються прикордонниками, а також зимове
спорядження та технічне обладнання для забезпечення
життєдіяльності підрозділів у складних погодних умовах.

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 361

Державний кордон України перетнуло

1,54 млн.
осіб
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транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
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Затримано товарів
і вантажів, що незаконно
переміщувалися через
державний кордон, на
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Місцевий

прикордонний
рух у Буковині
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та Прем’єр-міністр
Румунії Віктор Понта підписали
Угоду між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Румунії про
місцевий прикордонний рух. Документ передбачає спрощений
порядок перетину кордону мешканцями прикордонних областей
України та Румунії, які проживають у межах 30-кілометрової зони
від спільного державного кордону.
Вони отримуватимуть безкоштовні дозволи на спрощений перетин
кордону з правом перебувати у
прикордонній зоні іншої держави
до 90 днів кожного разу з дати перетину кордону. Арсеній Яценюк
назвав підписання Угоди між урядами України та Румунії ще одним
кроком на шляху до безвізових
поїздок між громадянами України
та країнами-членами Європейського Союзу. «Відповідно до цієї
угоди майже півмільйона українців, які проживають у 30-кіломет
ровій зоні на кордоні з Румунією,
можуть безвізово їздити до Румунії», – зазначив Прем’єр-міністр
України.
Світлана ДЕЙЧУК

ОФІЦІЙНО

ВИТЯГ З УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 754/2014
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності України, постановляю:
в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України:
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ
ступеня
БУВАЛКІНА Владислава Віталійовича
– старшого матроса
КУЗНЄЦОВА В’ячеслава Михайловича
(посмертно) – старшину
ЛУКЯНЦЕВА Юрія Олександровича
(посмертно) – прапорщика
МАКСИМЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) – старшого лейтенанта
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»

На засіданні Кабінету Міністрів України прийнято постанови «Про затвердження технічного
опису та зразка бланка дипломатичного паспорта України з безконтактним електронним носієм»
та «Про затвердження технічного
опису та зразка бланка службового
паспорта України з безконтактним
електронним носієм». Проекти
актів Уряду розроблено Міністерством закордонних справ України
в рамках реалізації Закону України
«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство
України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» та на виконання пункту першого Національного плану з виконання Плану дій
щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України 22 квітня 2011 року.
Метою прийняття урядових постанов є створення правових підстав
для запровадження оформлення
дипломатичних і службових паспортів України з безконтактним
електронним носієм, куди тепер
додатково будуть вноситися відцифровані підпис, знімок обличчя
та відбитки пальців пред’явника
паспорта. Запровадження оформлення таких паспортів значно підвищить безпеку документів, практично унеможливить їх підробку чи
фальсифікацію та дозволить швидко ідентифікувати особу. Прийняття цих нормативно-правових актів
також дозволить запровадити централізовану персоналізацію паспортів у Державному центрі персоналізації документів (входить до
сфери управління Національного
банку України), що забезпечить дієвий контроль за їх видачею. Цими
урядовими актами затверджено
технічний опис та зразок бланка
дипломатичного та службового
паспортів України з безконтактними електронними носіями.
Олена ТАЩИЛІНА

Про звільнення П. Шишоліна
з посади першого заступника
Голови Державної
прикордонної служби України
– директора Департаменту
охорони державного кордону

АНДРІЙЧУКА Миколу Івановича –
полковника
СВІТЕЛЬСЬКОГО Олександра Івановича – солдата
Нагородити медаллю «За бездоганну
службу» ІІІ ступеня
ВЛАДА Віктора Ілліча – полковника
ПОНОМАРЬОВА Василя Григоровича
– підполковника
САГАНА Олександра Вікторовича –
підполковника
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Віталія Петровича – солдата
ХАМКА Олега Геннадійовича – старшого солдата.

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:
1. Звільнити генерал-полковника
ШИШОЛІНА Павла Анатолійовича з
посади першого заступника Голови Державної прикордонної служби України
– директора Департаменту охорони державного кордону.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
6 жовтня 2014 року

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
6 жовтня 2014 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 756/2014

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 757/2014

Про призначення В. Назаренка першим заступником Голови
Державної прикордонної служби України – директором
Департаменту охорони державного кордону

Про звільнення М. Литвина з посади
Голови Державної прикордонної
служби України

Призначити генерал-лейтенанта НАЗАРЕНКА Віктора Олександровича
першим заступником Голови Державної прикордонної служби України – директором Департаменту охорони державного кордону.

Звільнити ЛИТВИНА Миколу Михайловича з посади Голови Державної прикордонної служби України.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
6 жовтня 2014 року

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
6 жовтня 2014 року

n Дипломатичні

паспорти чіпують

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ № 755/2014

Про відзначення державними нагородами України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 761/2014
Про присвоєння імені генерал–майора Ігоря Момота Навчальному гвардійському Оршанському орденів
Суворова, Кутузова і Олександра Невського центру підготовки молодших спеціалістів Державної
прикордонної служби України
Ураховуючи особливі заслуги перед Батьківщиною генерал-майора Ігоря
Федоровича Момота та зважаючи на зразкове виконання Навчальним гвардійським
Оршанським орденів Суворова, Кутузова і
Олександра Невського центром підготовки
молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України покладених на нього завдань, постановляю:
1. Присвоїти Навчальному гвардійському Оршанському орденів Суворова,
Кутузова і Олександра Невського центру
підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України ім'я
генерал-майора Ігоря Федоровича Момота

і надалі іменувати його – Навчальний гвардійський Оршанський орденів Суворова,
Кутузова і Олександра Невського центр
підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України імені
генерал-майора Ігоря Момота.
У зв'язку з цим внести до розділу IV
«Державна прикордонна служба України» Переліку військових частин, установ
Збройних Сил України, внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України,
вузлів урядового зв'язку Служби безпеки
України, органів Державної прикордонної
служби України та підрозділів Державної
спеціальної служби транспорту, вищих

військових навчальних закладів та організацій, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні почесні найменування і державні
нагороди та найменування яких уточнюються, затвердженого Указом Президента
України від 30 жовтня 2000 року № 1173
«Про впорядкування присвоєння почесних
найменувань військовим частинам, установам, вузлам зв'язку, органам та підрозділам»
(в редакції Указу від 23 червня 2006 року
і\2 569), зміну, доповнивши абзац перший
третьої колонки словами «імені генералмайора Ігоря Момота».
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
7 жовтня 2014 року

АКТУАЛЬНО

Наступ на корупцію
Днями Верховна Рада України зрушила з місця ряд важливих
антикорупційних ініціатив. У будівлі під куполом в першому читанні
прийняли низку законопроектів, покликаних створити систему
запобігання та протидії корупції.
Олег БОЙКО

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов назвав пакет законів, які забезпечать ефективну боротьбу з корупцією,
найважливішим для нашої країни. Спікер
Парламенту висловив невдоволення тим,
як мало депутатів з’явилося на роботу. Присутнім він запропонував на ділі показати, як
вони готові боротися з корупцією. А стимулом до активності стала перспектива повної
публічності процесу. Олександр Турчинов
доручив Апарату Парламенту оприлюднити
всі результати голосування за пакет антикорупційних законів, «щоб Україна знала, хто
реально сприяє корупції, а хто готовий з нею
реально боротися».
Серед законопроектів, які пройшли перше читання: «Про запобігання корупції»,
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія)

на 2014–2017 роки», «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про
систему спеціально уповноважених суб’єктів
у сфері протидії корупції».
Пакет законопроектів передбачає пов
ний цикл дій і засобів, щоб запобігти проя
вам корупції, притягти до відповідальності
винних у відповідних правопорушеннях та
усунути їх наслідки. Скажімо, проект закону «Про запобігання корупції» визначає

зміст і порядок застосування превентивних
антикорупційних механізмів, правила щодо
усунення наслідків корупційних правопорушень. Документ передбачає створення
Національної комісії з питань запобігання
корупції — центрального органу виконавчої
влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної
антикорупційної політики.
Проект Закону «Про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції» предбачає, що з корупцією боротимуться органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро України, спеціальні підрозділи по боротьбі з оргзлочинністю МВС
– вони складають систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. При цьому Національне антикорупційне
бюро має стати державним правоохоронним
органом, у віданні якого буде протидія злочинам, що вчинили державні високопосадовці
від нардепів, членів Уряду, військовослужбовців вищого офіцерського складу, а також,
якщо розмір предмета злочину або завданої
ним шкоди більш як у п’ятсот і більше разів
перевищує мінімальну зарплату. Серед іншого передбачається, що розслідування корупційних злочинів, вчинених працівниками
Національного антикорупційного бюро, проводитимуть слідчі Державного бюро розслідувань, яке також має бути створено.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Партнерська підтримка

n Спрацювали

На базі Мобільного прикордонного
загону відбулася зустріч керівництва
Держприкордонслужби України з офіційним
уповноваженим Державного департаменту
США у справах Європи та Євразії пані Вікторією
Нуланд і Надзвичайним та Повноважним Послом
Сполучених Штатів Америки в Україні паном
Джеффрі Р. Пайєттом. Захід відбувся в рамках
обговорення результатів реалізації спільних
проектів щодо надання Державній прикордонній
службі України невідкладної допомоги та
перспектив додаткової допомоги від Уряду США.

Завдяки сконсолідованим
заходам прикордонників України
та Словаччини на спільному
державному рубежі затримано
велику групу незаконних
мігрантів, серед яких були і діти.
Невідомих осіб поблизу кордону
зафіксували за допомогою
технічних засобів спостереження.
Інформацію про порушників
відразу було доведено до всіх
прикордонних підрозділів і
нарядів обох країн-сусідів.
У ході оперативних заходів
правоохоронці затримали
37 незаконних мігрантів.
Сімнадцять «мандрівників»
– прикордонники Чопського
загону. Ще 20 громадян
Південно-Східної Азії
безпосередньо біля кордону
«зустрічали» прикордонники
Словаччини. Наразі
проводяться перевірочні заходи
та з’ясовуються обставини
правопорушення.

Андрій ДЕМЧЕНКО

У ході зустрічі сторони обговорили стан та подальші перспективи співробітництва у сфері безпеки й необхідні потреби
у залученні допомоги з боку
США. Не оминули увагою й ситуацію на сході та півдні України і завдання підрозділів Держ
прикордонслужби
відповідно
до мирного плану Президента
України.

Також під час зустрічі присутні оглянули технічні засоби
та обладнання, що були передані
прикордонному відомству Урядом США. Зокрема, прикордонники вже отримали 45 одиниць
техніки, серед якої вантажні автомобілі, тягачі, паливозаправники, мікроавтобуси, а також
броньовані авто, крани, екскаватори, трактори. Крім того, прикордонникам вже поставлено
біноклі, переносні тепловізори,
пневмокаркасні модулі, дизельгенератори, спальні мішки тощо.

по–сусідськи

Окрім вже отриманого обладнання на суму 3 мільйони
доларів США для підрозділів
Держприкордонслужби в даний
час триває закупівля засобів автономного життєзабезпечення,
броньованих патрульних авто,
тепловізорів та інженерної техніки ще на 12 мільйонів доларів
США. Також у рамках співробітництва з Держдепом США
планується закупити спеціальне
обмундирування та засоби прикордонного контролю на суму
1,4 мільйона доларів США. На

сьогодні вже отримано 1500
комплектів камуфляжу «Мультікам», прилади для поглибленої
перевірки паспортів і технічні засоби прикордонного контролю.
У рамках ще одного спільного з Урядом США проекту міжнародної технічної допомоги до
кінця 2014 року нашому відомству буде надано 36 броньованих
позашляховиків, 70 переносних
тепловізорів та 2300 бронежилетів
і засобів екіпірування. Бюджет даного проекту сягає майже 10 мільйонів доларів США.
n

В Адміністрації Держприкордонслужби України
відбулася зустріч делегації Організації з безпеки
та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з керівним
складом прикордонного відомства. 35 послів
прибули в Україну з метою обговорення складної
ситуації в східних областях України та пошуку
шляхів урегулювання конфлікту.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Учасники
зустрічі
обговорювали
ситуацію
на
українсько-російському кордоні
та можливості посилення при-

кордонної безпеки. Зокрема,
констатувалося, що на кордоні
відбувалися блокування та обстріли незаконними збройними
формуваннями прикордонних
нарядів і підрозділів. Злочинні
дії здійснювалися як з території
України, так і з Росії. В Україну

переправлялася військова техніка, зброя, боєприпаси. Про ці
факти Держприкордонслужба
постійно інформувала офіційну
владу Росії, яка відмовлялася
визнавати очевидне. Загалом
прикордонниками зафіксовано близько 120 випадків порушення Росією законодавства з
прикордонних питань. Зібрана
доказова база передана до МЗС
та Міністерства юстиції України
для використання у міжнародних інстанціях.
Прикордонним відомством
вживаються рішучі заходи із
встановлення контролю на
українсько-російському
кордоні. Зокрема, створюються
нові підрозділи, проводиться їх технічне переоснащення,
виконуються
інженернотехнічні роботи по захисту
кордону. Також виставляються
контрольні пункти в’їзду–виїзду
на лінії безпеки із зоною АТО.
З урахуванням досвіду щодо забезпечення прикордонної безпеки інших країн, у тому числі

в умовах можливої військової
агресії, розроблено план заходів інженерно-технічного облаштування державного кордону, який передбачає створення
протитанкових ровів, земляних
і бетонних валів, контрольнослідової смуги, системи оптикоелектронного спостереження,
спостережних веж, сигналізаційних комплексів, рокадних доріг тощо.
По завершенні заходу
було домовлено про подальшу співпрацю в рамках участі
ОБСЄ у моніторингу дотримання режиму припинення вогню
та безпеки у межах контрольованих прикордонних районів
вздовж смуги безпеки та на ділянках українсько-російського
кордону за межами зони АТО.
Іноземні делегати запевнили,
що повідомлять європейську
спільноту про всі випадки порушення російською стороною
міжнародних договорів, що постійно фіксуються на території
України.
n

МОРСЬКА ОХОРОНА

10-й UМS–1000
На стоянці кораблів та катерів
Одеського загону Морської
охорони відбувся спуск на
воду нового малого катера
вітчизняного виробництва.
Сучасний швидкісний маневрений
плавзасіб прибув з Київського
підприємства «УМС–БОТ», яке
з 2012 року постачає катери
такого типу для Морської охорони
Держприкордонслужби України.
Андрій БІЛОБОРОДЧЕНКО

Проекти даних катерів опрацьовані в рамках реалізації державної цільової програми
«Обладнання та реконструкція державного кордону» конструкторами вітчизняних

n Заправився
цигарками

МІЖНАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ

На розгляд ОБСЄ

Людмила ТКАЧЕНКО

підприємств з урахуванням світових досягнень
науки та техніки в галузі кораблебудування.
Сьогодні на озброєнні Морської охорони перебуває 9 одиниць проекту «UМS–1000». Цей
катер – десятий.
За роки експлуатації катери даного проекту
зарекомендували себе як ефективні та надійні
помічники у справі охорони морських кордонів. Такі «малюки» дають змогу швидко маневрувати та запобігати протиправній діяльності в
прибережних районах територіального моря та
прикордонних річках.
Важливо, що виробники прислухаються до
побажань прикордонників. Так, при створенні
нової одиниці покращено ергономіку робочого
місця командира катера, прилади індикації та
засоби спостереження зосереджені у полі зору
командира катера навколо робочої консолі.
В умовах сьогодення, враховуючи специфіку
наростання загрози з моря, удосконалено кріплення бортової зброї, забезпечено розширення сектору обстрілу.
Після спуску на воду, катер пройшов ходові
випробування в Одеській затоці.
n

Майже 1 тисячу пачок
сигарет «Marlboro» намагався
провезти до сусідньої Румунії
наш співвітчизник. 29-річний
махінатор вварив у паливний бак
свого мікроавтобуса «Mercedes»
додаткові перегородки. Проте
охоронці рубежу, які несли
службу у пункті пропуску
«Порубне», викрили такий
«тюнінг» іномарки. Куриво на
суму 15 тисяч гривень вилучено.
Українець також втратив і авто,
вартість якого сягає близько 200
тисяч гривень.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Смертельна
знахідка

На околиці населеного пункту
Сартана, що в Донецькій області,
розвідувально-бойова група
прикордонників виявила в одній
із покинутих будівель старанно
замасковані від чужих очей три
одиниці РПГ-26 в упаковці, три
ящики з гранатами Ф-1 та один
– комулятивних протитанкових
гранат. Смертельну «знахідку»
вилучено.
Едуард НІКІТЕНКО

n Лендкрузер–
фантом

Під час перевірки автомобіля
«Тойота Лендкрузер» у
працівників пункту пропуску
«Ужгород» виникли сумніви
щодо дійсності документів на
право керування. За ініціативи
прикордонників було проведено
ретельну перевірку документів на
авто і його повну ідентифікацію
спільно з представниками
митниці. В результаті
встановлено, що доручення на
право керування машиною, а
також реєстраційний документ
є повністю підробленими та на
території Чехії не видавались. Авто
попередньою вартістю 704 тисячі
гривень вилучили.
Роман ПАВЛЕНКО
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Петро Порошенко:

«Наше з вами святе завдання –
захистити кордон»

Президент України Петро Порошенко перевірив готовність прикордонних
підрозділів до виконання завдань з реалізації Мирного плану. На базі Окремої
комендатури охорони і забезпечення Глава Держави оглянув озброєння,
броньовані автомобілі, спеціальну та інженерну техніку, засоби зв’язку, засоби
прикордонного контролю та прикордонної служби, що використовуються
прикордонниками, а також зимове спорядження та технічне обладнання для
забезпечення життєдіяльності підрозділів у складних погодних умовах.

Валентина ЛАЗАРЧУК,
ôото Валерія ОЛІЙНИКА

– Дорогі воїни-прикордонники, надзвичайно приємно зараз бути серед вас для того, щоб
спільно продемонструвати готовність захищати рубежі нашої
Батьківщини, – звернувся до
присутніх військовослужбовців
Петро Порошенко. – Сьогодні,
коли наш східний кордон у найближчій перспективі має стати
східним кордоном Єввропейського Союзу дуже важливо, аби
він був захищений найсучаснішими засобами і методами. І це
питання не лише безпеки України, це питання загальноєвропейської ваги.
Оперативна обстановка на
сході, загрози та ризики на кримському, придністровському напрямках потребують надійної,
надпотужної системи безпеки
кордонів. І головною ланкою в
цій системі мають бути професійні та добре забезпечені прикордонники.
У славній історії навічно залишаться імена 58-ми прикордонників, які полягли в боях за
Україну. Мужність і героїзм, відчайдушність та бойове братерство наші воїни демонструють

кожного дня, кожної години,
кожної миті, на жаль, інколи віддаючи найдорожче – своє життя.
Герої не вмирають! Я низько
схиляю голову перед воїнамиприкордонниками, які загинули
під час виконання бойового завдання з відновлення державного
кордону, його охорони та оборони.
Я вірю, що українськоросійський кордон знову стане
кордоном миру. Та гарантією непорушення кордону є його неприступність. Міцність кордону
– це не лише бойова, спеціальна та інженерна техніка, засоби
зв’язку й прикордонного контролю, які я сьогодні оглянув.
Це – насамперед люди, добре
підготовлені, належним чином
озброєні, з високим моральним
духом. От саме таких хлопцівприкордонників я й мав честь
бачити в зоні АТО.
Я не маю жодного сумніву,
що ви з високою шаною і повагою нестимете почесне звання
українських
прикордонників.
А вже від держави вимагається належне забезпечення прикордонників зимовою формою
і всім тим, що конче необхідно
для несення служби та виконання обов’язку в холодну пору року.
Із історії ви, напевно, знаєте, що
зима завжди була військовим
союзником наших сусідів. І щоб

зимова погода не стала головним
ворогом українських воїнів, в
тому числі й прикордонників, ми
повинні до неї належним чином
підготуватися.
Мій Мирний план передбачає відведення російських військ
на їхню батьківщину і передачу
державного кордону України під
повний контроль наших прикордонників. Здійснювати контроль
за цими обома процесами нам
допоможе ОБСЄ – як людьми,
так і «безпілотниками», які вже
доставляються в Україну.
Принагідно хотів би дати
оцінку тим, хто зведення надійної лінії оборони вздовж межі
безпосереднього
зіткнення
з
бойовиками та інтервентами намагається подати як проведення державного кордону всередині України. Подібні заяви неприпустимі
для державних діячів. Таку безвідповідальність можуть дозволити
собі лише політикани. Вони, напевно, вважають, що замість двох
ліній бліндажів і фортифікаційних
споруд ми мали би поставити світлофори й увімкнути зелене світло
для ворогів? Не дочекаються!
Æодних торгів, жодних переговорів! Державний кордон
України проходив, проходить
і буде проходити там, де він
зафіксований міжнародними договорами і визнаний світовою

спільнотою. Всі інші трактування – це політичні спекуляції, ось
тільки б’ють вони не по політичних опонентах, а по всій країні. І
наше з вами святе завдання – цей
кордон захистити.
Наша позиція в прикордонній політиці є чіткою й незмінною – кордон України має бути
прозорий для всіх, хто прийде
з добром, і надійно захищений
перед тими, хто має лихі наміри.
Прикордонники неодноразово
це демонстрували і я впевнений
ще не раз продемонструють.
Удачі та успіхів вам, шановні
друзі, у вашій нелегкій, але почесній службі на благо нашої держави! Дякую за службу! – Такими
словами Петро Порошенко завершив свою промову.
Після цього очільник держави вручив почесні державні нагороди тим, хто в умовах неоголошеної війни, в умовах, де кожна
хвилина на вагу золота, ризикуючи власним життям відстоював
суверенітет власної держави. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня
нагороджено лейтенанта Єлисея
Махова. Саме завдяки його вмілому керівництву та здатності
миттєво приймати рішення група прикордонників знищила
військову колону Збройних сил
Російської Федерації, що значно
переважала як за чисельністю,
так і в озброєнні. В результаті,
один танк та два вантажні автомобілі, на одному з яких знаходилася зенітна установка, успішно ліквідували. Тим самим було
врятовано не одне життя. Також
високою нагородою оцінили,
без сумніву, героїчний вчинок
одного із захисників пункту пропуску «Довжанський» старшого
прапорщика Олександра Медведіва. Отримавши поранення під
час чергового нападу ворога, він
відмовився від госпіталізації та
продовжував обороняти позиції
прикордонників, знищивши не

одного противника. За виявлений героїзм отримав медаль «Захиснику Вітчизни». Крім цього
Президент України нагородив
іще низку відважних прикордонників за проявлені в бойовій обстановці в зоні проведення АТО
мужність, рішучість, самопожертву в ім’я Батьківщини.
Робоча зустріч Глави Держави з прикордонниками завершилася ознайомленням із бойовою
технікою та спецзасобами, що
відправляться до гарячих точок
України. Так, з метою підвищення бойових можливостей прикордонних підрозділів відомство
закупило та направило до підрозділів на сході країни 20 бронетранспортерів, понад 50 вантажних автомобілів «КрАЗ», понад 20
броньованих автомобілів «Кугуар». Окрім цього, з урахуванням
загроз, прикордонники отримали
протитанкові ракетні комплекси
«Фагот», автоматичні станкові
гранатомети «АГС-17», переносні зенітно-ракетні комплекси і
зенітно-артилерійські
установки. Керівнику держави доповіли про шляхи удосконалення
оперативно-бойового застосування органів і підрозділів Держприкордонслужби в умовах ускладнення обстановки. Зокрема, про
діяльність окремих бойових комендатур, їх оснащення та порядок підготовки.
Президент України високо
оцінив діяльність прикордонників, які роблять вагомий внесок
у справу захисту національних
інтересів на державному кордоні та на сході країни. Петро
Порошенко зазначив, що на плечі «зелених кашкетів» сьогодні
лягає величезна відповідальність – першими приймати удар,
проте Глава Держави висловив
упевненість, що українські прикордонники дадуть гідну відсіч
ворогу, як вони, власне, це робили й до сьогодні.
n
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Теракт, вибух, жертви...
Рік тому ці слова почали
все частіше зустрічатися в
лексиконі прикордонників.
Перше випробування
російськими терористами
державного рубежу України
на міцність відбулося ще
до Революції гідності, втечі
«гаранта», анексії Криму
та контрольованого з–за
кордону вибуху сепаратизму
на Донбасі. За рік ми знову
зустрілися з прикордонниками,
які прикрили своїми тілами
смертника–росіянина в пункті
пропуску «Бачівськ».
Роман ТКАЧ

Нагадаємо, 4 жовтня 2013
року під час перевірки мікроавтобуса «Мерседес», який вночі
під'їхав з Росії, прикордонники
виявили невідомого чоловіка.
Той ховався під ковдрою на задньому сидінні. Пред'явлений
порушником паспорт викликав
сумніви в охоронців рубежу. А
коли незнайомця перепровадили в приміщення паспортного
контролю для перевірки, той
привів у дію вибуховий пристрій,
від якого загинув. Двоє військовослужбовців відділу прикордонної служби «Сопич» Сумського загону – Микола Усок та
Руслан Божок – закрили собою
терориста-смертника, чим врятували життя своїх товаришів і
всіх, хто перебував у зоні прикордонного контролю.
Після вибуху Микола Усок
був у вкрай важкому стані. Він
переніс травматичний, геморагічний, ендотоксичний шок,
була велика втрата крові. Артеріальний тиск досягав позначки
60/30. Відмовляли нирки та інші
життєво важливі органи. Йшлося

Передвісник тероризму. Рік потому

про ампутацію руки. За нього дихав апарат, роботу серця стимулювали спеціальні препарати, що
різко звужують судини. Хворий
перебував у стані клінічної смерті... Але фізично загартований
організм витримав, і прикордонник пішов на поправку.
Микола практично рік вже не
виходить з різних лікарень і клінік, переніс близько 20 складних
операцій – спочатку в Глухівській
районній лікарні, потім в Центральному клінічному госпіталі
Держприкордонслужби, в наукових інститутах. Нині очікує ще на
дві операції – на руці й очах. «Як
такої практики проведення операцій, необхідних у моїй ситуації, в Україні немає. Я самостійно
їздив на консультацію в Ізраїль.
¯хні медики готові взятися, але
озвучена сума – близько 70 тисяч
доларів США для моєї сім'ї – непідйомна. Тому буду оперуватися
в нашій країні, правда, поки що
не знаю де. Говорив з одним із
професорів Інституту травматології та ортопедії НАМН України, він обіцяв взятися», – ділиться з нами Микола.
Зазначає, що в цій ситуації
вдячний, звичайно, в першу чергу, рідним і близьким, без молитов

і допомоги яких, навряд чи зміг
би зміцніти. І, звичайно ж, своїм
товаришам по службі, які постійно турбуються про його здоров'я,
не залишають одного з бідою, як
можуть допомагають, у тому числі
й матеріально.
– Якби не колеги, – зазначає
Микола, – довелося б взагалі туго.
Проте, на запитання, коли б
знав, що все так станеться, чи повторив би свої дії, не замислюючись, відповідає:
– Однозначно! В такій ситуації не думаєш про наслідки, а просто за лічені секунди приймаєш
рішення! Ми з Русланом не могли
інакше, повірте.
Зараз Микола вважає 4 жовтня своїм другим днем народження
і датою, яка кардинально змінила
його життя і ставлення до нього.
– У мене була клінічна
смерть, – каже прикордонник, –
після неї багато що усвідомлюєш.
Зовсім інакше розставляєш пріоритети, іншими очима дивишся
на світ. Адже ми всі постійно кудись біжимо, за щось хапаємося,
і не звертаємо уваги на ті речі, які
реально важливі.
Руслан Божок постраждав
менше і зі своїм вірним помічником – англійським кокер-

спанієлем Річі, вже несе службу.
На самопочуття, зауважує, скаржитися не звик, хоча зрозуміло,
що контузія і поранення залишили свій слід на здоров'ї.
Згадуючи той трагічний в
його долі день, каже, що без
втрат у будь-якому випадку не
обійшлося б. Інше питання, що
якби все сталося не в закритому приміщенні, а на відкритому
просторі, жертв було б значно
більше.
– Руслан має якесь особливе
чуття на заборонені до ввезення
товари і бачить потенційних порушників, – відгукується про
нього начальник Сумського прикордонного загону полковник
Павло Лисак. – Він – дуже тонкий психолог.
А епізод річної давнини позначений винятковою мужністю
й благородством, оскільки прикордонники не лише завадили
терористові перетнути державний кордон, а й прикрили своїми
тілами товаришів по службі.
– Ми пишаємося тим, що
служимо з такими людьми, що
живемо з ними на одній землі, –
підкреслив Павло Лисак.
Вчинок хлопців був високо
оцінений у суспільстві. ¯х нагоро-

джено орденами «За мужність» ІІІ
ступеня. Вони стали переможцями в номінації «Вітчизна, честь,
обов'язок» у щорічному конкурсі
«Професіонал року – 2013», який
проводиться в рідному Глухові.
Крім того, Микола Усок та Руслан Божок стали номінантами
щорічної премії «Гордість країни – 2014» в категорії «Почуття
обов'язку». ¯ї підсумок мали підбити у квітні нинішнього року,
але в країну прийшов агресор.
Щодо смертника, який виявився громадянином Росії, то
хтозна скільки б горя він приніс,
якби тоді перетнув пункт пропуску «Бачівськ». Може став би
ще одним «Гіркіним», «Бєсом»
чи ще якою нечистю. Серед речей терориста була флеш-карта
пам’яті з фото- та відеоматеріалами про його перебування у таборах незаконних воєнізованих
формувань у Росії. Згодом СБУ
затримала чотирьох його спільників, у яких вилучили зброю та
фальшиві паспорти. Серед них
і росіянин, якого розшукували
за підозрою у скоєнні 2001 року
терактів у Ставропольському
краї (РФ), унаслідок яких загинуло 26 осіб, а 136 отримали
поранення.
n

ДО СВЯТА ПОКРОВИ

І покажем, що ми, браття,
козацького роду
Нині пліч–о–пліч з прикордонниками Могилів–Подільського загону
несуть службу бійці батальйону українського реєстрового
козацтва, які прибули на посилення Придністровського сегменту
держрубежу. Співпраця з прикордонниками цим козакам не в
новинку. Недавно вони повернулися з Донеччини, де в одних
окопах з «зеленими беретами» стояли на захисті незалежності та
суверенітету Вітчизни від російсько–терористичних полчищ.

Людмила КАТЕРИНИЧ

– Козацький загін прибув з-під
Маріуполя, – зазначив отаман Вінницького обласного товариства УРК Микола
Крижанівський. – У складі загону – як
молоді, так і досвідчені вояки. Старшому
поколінню довелося пройти дорогами афганської війни, воювати в Анголі та інших
гарячих точках світу. Наймолодшому козаку тільки-но виповнилося 18 років, проте,
незважаючи на юний вік, хлопець мужньо
виніс весь тягар війни.
Козак Віталій Коновалов пригадує, як
зустрів День Незалежності України:
– Ми несли службу поблизу с. Холодне
на Донеччині. Приблизно о 4-й ранку «москалі» відкрили вогонь із мінометів. Обстріл
тривав три години. Потім почали стріляти
з важкої артилерії. Мене з іншими прикордонниками накрило в бліндажі землею –
ледве відкопалися…Того дня ми відступили,
але невдовзі повернулися на держкордон під
постійні обстріли, які спершу тривали 15–20
хвилин, згодом – годинами. З вторгненням
регулярних російських військ ворог зайняв
Новоазовськ, Сєдове, Холодне… Але, не
дивлячись ні на що, вірю в нашу перемогу!
Василь Вовченко, командир козацького батальйону, який два місяці провів у
зоні АТО, із особливою теплотою згадує
прикордонників відділу «Сєдово», а також
бійців Сумського та Одеського загонів, з
якими вони пройшли бойове хрещення.

– Хлопці проявляли неабияку витримку, хоробрість, готовність боронити рідну
землю. З багатьма ми потоваришували і
спілкуємося понині. Чимало з них мають
бажання повернутися на східний кордон
і довести справу до кінця, – каже комбат.
Тепер козацький загін приступив до несення служби на ділянці ВПС «Болган», що
у Піщанському районі Вінниччини. Саме
там нині формується козацький Придністровський курінь. Начальник МогилівПодільського загону полковник Рустам Алієв
познайомив помічників з особовим складом
і розповів про особливості несення служби
на ділянці кордону з невизнаною Придністровською республікою, на території якої
дислокуються військові 14 російської армії.
Козаки щодня виходять у наряди
спільно з прикордонниками та членами
місцевого громадського формування.
– Здійснюємо патрулювання, ведемо
спостереження за лінією кордону, проводимо роботу з місцевими жителями,–
каже козацький комбат. – Зараз тут усе
спокійно, але тиша ця може бути оманливою і вимагає зібраності та повної готовності. І, хоча на новому місці служби нам
створено всі умови, ми мріємо найближчим часом повернутися на бойові позиції:
туди, де стріляють, де рвуться снаряди, де
йде боротьба за рідну землю!
Що ж, варто подякувати козакам за небайдужість до захисту кордону України й
привітати весь Український народ з наступаючим Днем козацтва та Покрови пресвятої Богородиці – покровительки війська. n
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З КОРДОНОМ У СЕРЦІ

Øаíоâíі êоëеги! Дорогі ïоáратими!
Ïîâ³äîìëÿþ Âàì, ùî ïåð³îä ìîº¿ ñëóæáè â ïðèêîðäîííîìó â³äîìñòâ³ çàâåðøóºòüñÿ.
Óïðîäîâæ 13 ðîê³â ìè éøëè ç Âàìè ïë³÷-î-ïë³÷, çì³íþþ÷è Äåðæàâíó ïðèêîðäîííó ñëóæáó Óêðà¿íè, âäîñêîíàëþþ÷è ñèñòåìó îõîðîíè, à âïðîäîâæ îñòàííüîãî ðîêó – çàõèñòó äåðæàâíîãî êîðäîíó.
Ìè íå øóêàëè ëåãêèõ øëÿõ³â – ìè ñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ òà
íå çàñïîêîþâàëèñÿ, äîêè íå äîñÿãàëè ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó. Íàø³
á³éö³âñüê³ ÿêîñò³ çàãàðòóâàëà êðèçà íà îñòðîâ³ Òóçëà. Íîâà ô³ëîñîô³ÿ ïðèêîðäîííî¿ ñëóæáè êóâàëàñÿ â ñêëàäíèé ïåð³îä ñòàíîâëåííÿ íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè.
Çà öåé ÷àñ íàì âäàëîñÿ ÷èìàëî: ðîçðîáëåíî òà çàïðîâàäæåíî çàêîíîäàâ÷ó áàçó äëÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðàâîîõîðîííîãî â³äîìñòâà, çì³íþºòüñÿ éîãî ñòðóêòóðà ³ ç 600 ìàëîåôåêòèâíèõ ï³äðîçä³ë³â çàëèøàºòüñÿ
ëèøå 197 – îíîâëåíèõ, ñó÷àñíèõ, ìîá³ëüíèõ. Çàïðîâàäæóºòüñÿ íîâà
ìîäåëü îõîðîíè êîðäîíó. Äåðæïðèêîðäîíñëóæáà ïåðøîþ ³ç ñèëîâèõ
ñòðóêòóð ïåðåõîäèòü íà êîíòðàêòíèé ïðèíöèï êîìïëåêòóâàííÿ,
ñòâîðåíî óí³êàëüíó íàâ³òü äëÿ êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ³íòåãðîâàíó ñèñòåìó óïðàâë³ííÿ êîðäîíîì. Ôàêòè÷íî âñ³ íàïðÿìêè ä³ÿëüíîñò³
Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè íàáóâàþòü íîâîãî çì³ñòó, ùî çãîäîì âèâîäèòü ¿¿ â ë³äåðè ñåðåä ïðàâîîõîðîííèõ ñòðóêòóð äåðæàâè òà âèêëèêàº ïîâàãó êîëåã â ªâðîï³. Ïðàêòè÷íèì ï³äòâåðäæåííÿì öüîãî ñòàëà
áàãàòîð³÷íà ñï³âïðàöÿ ç Ì³ñ³ºþ ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó ç ïðèêîðäîííî¿
äîïîìîãè Óêðà¿í³ òà Ìîëäîâ³ (EUBAM), âçàºìîä³ÿ ç Àãåíö³ºþ ç îõîðîíè çîâí³øí³õ êîðäîí³â ªÑ (FRONTEX), ñï³âïðàöÿ ç Ì³æíàðîäíîþ
îðãàí³çàö³ºþ ç ì³ãðàö³¿ òà ³íøèìè ì³æíàðîäíèìè ³íñòèòóö³ÿìè.
Ðàçîì ç Âàìè çàïðîâàäèëè ÷îòèðèð³âíåâó ñèñòåìó ï³äãîòîâêè
ïåðñîíàëó, â³äêðèâøè êîæíîìó êîíòðàêòíèêó øëÿõ äî ãåíåðàëüñüêèõ
ïîãîí³â. Ìè ç Âàìè â³äêðèâàëè íîâ³ ï³äðîçä³ëè òà ïóíêòè ïðîïóñêó,
áóäóâàëè â³äîì÷å æèòëî, âïðîâàäæóâàëè êðàùèé ñâ³òîâèé ïðèêîðäîííèé äîñâ³ä ³ òîìó çàâæäè áóëè íà êðîê ïîïåðåäó. Çàâäÿ÷óþ÷è
ñàìîâ³ääàí³é ñëóæá³ êîæíîãî ç Âàñ Äåðæàâíà ïðèêîðäîííà ñëóæáà
çìîãëà â³äðîäèòèñÿ ó íîâ³é ÿêîñò³ òà â³äáóëàñÿ ÿê ïðàâîîõîðîííå â³äîìñòâî ºâðîïåéñüêîãî çðàçêà.
Ï³ä ÷àñ çàãîñòðåííÿ êîíôë³êòó â Êðèìó, íåçâàæàþ÷è íà âñþ
ñêëàäí³ñòü ñèòóàö³¿ òà â³äñóòí³ñòü ðåàëüíèõ çàñîá³â ñòðèìóâàííÿ
â³éñüêîâîãî âòîðãíåííÿ, ïðèêîðäîííèêè ïåðøèìè çóñòð³ëè âîðîãà òà

îñòàíí³ìè çàëèøèëè ï³âîñòð³â. Íàì âäàëîñÿ çáåðåãòè ìîðñüêèé ïîòåíö³àë â³äîìñòâà, íàñê³ëüêè öå ìîæëèâî – ìè äî ê³íöÿ âèêîíóâàëè
ïîêëàäåí³ íà íàñ îáîâ’ÿçêè.
Ï³ä ÷àñ âòîðãíåííÿ íà Ñõîä³ êðà¿íè ïðèêîðäîííèêè çíîâó ïåðøèìè ïðèéíÿëè óäàð. Â ïåð³îä â³äñóòíîñò³ ä³ºâî¿ âçàºìîä³¿ ì³æ ñèëîâèìè â³äîìñòâàìè ïðèêîðäîííèêè, ÿê³ äî öüîãî çä³éñíþâàëè ëèøå
îõîðîíó êîðäîíó, ìóæíüî ïðèéíÿëè óäàð íà ñåáå. Øòóðì â³ää³ëåííÿ
«Ñòàíè÷íî-Ëóãàíñüêîãî», óïðàâë³ííÿ Ëóãàíñüêîãî ïðèêîðäîííîãî
çàãîíó, áëîêàäà ïðèêîðäîííîãî ç’ºäíàííÿ â ðàéîí³ Äîâæàíñüêîãî òà
×åðâîíîïàðòèçàíñüêà ³ ìóæí³ ä³¿ ïðèêîðäîííèê³â óæå óâ³éøëè ãåðî¿÷íèìè ñòîð³íêàìè â ë³òîïèñ ³ñòîð³¿ íàøî¿ äåðæàâè. 58 ïðèêîðäîííèê³â çàãèíóëè òà 344 îòðèìàëè ïîðàíåííÿ. Öå – Ãåðî¿ íàøîãî
÷àñó, Ãåðî¿, ÿêèìè ïèøàºòüñÿ Äåðæàâíà ïðèêîðäîííà ñëóæáà ³ ïåðåä
ïàì’ÿòòþ ïðî ÿêèõ ÿ íèçüêî ñõèëÿþ ãîëîâó.
Ç ïî÷óòòÿì ãëèáîêî¿ ïîâàãè ÿ ñõèëÿþ ãîëîâó ³ ïåðåä êîæíèì ðÿäîâèì, îô³öåðîì ÷è ñëóæáîâöåì, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ â ñòðîþ ó öåé íåëåãêèé äëÿ äåðæàâè ÷àñ. Íåçâàæàþ÷è íà çâèíóâà÷åííÿ ó íåñïðîìîæíîñò³
ïðèéíÿòè âèêëèêè ÷àñó, ìè çìîãëè ïåðåáóäóâàòèñÿ íà ìàðø³, îðãàí³çóâàòè ñëóæáó â óìîâàõ áîéîâèõ ä³é ³ âïîðàòèñÿ ç óñ³ìà ïîñòàâëåíèìè
áîéîâèìè çàâäàííÿìè. Äÿêóþ Âàì çà âàøó ï³äòðèìêó, çà Âàøó ìóæí³ñòü ³ â³ääàí³ñòü ñïðàâ³ îõîðîíè òà çàõèñòó äåðæàâíîãî êîðäîíó.
ß çðîáèâ óñâ³äîìëåíèé êðîê ³ íàïèñàâ ðàïîðò íà çâ³ëüíåííÿ. Ó
çâ’ÿçêó ç ÷èì õî÷ó ïîäÿêóâàòè êîæíîìó ïðèêîðäîííèêó çà ñï³ëüíó ñëóæáó, çà ÷åñòü, ÿêà âèïàëà íà ìîþ îô³öåðñüêó äîëþ, êåðóâàòè
ñëàâíîþ êîãîðòîþ áðàòñòâà «çåëåíèõ êàøêåò³â». ß â³ðþ â òå, ùî
Äåðæàâíà ïðèêîðäîííà ñëóæáà é íàäàë³ ãîðäî íåñòèìå ïðàïîð ë³äåðà
ñåðåä ïðàâîîõîðîííèõ ñòðóêòóð. Ó ñâîþ ÷åðãó, çàïåâíÿþ Âàñ, ùî ÿê áè
íå ñêëàëàñÿ ìîÿ äîëÿ â ïîäàëüøîìó, ÿ çàâæäè â³ä÷óâàòèìó ñåáå ÷àñòèíîþ ïðèêîðäîííîãî áðàòñòâà òà ñïðèÿòèìó â ì³ðó ìîæëèâîñòåé
ðîçâèòêó ïðèêîðäîííîãî â³äîìñòâà.
Ùå ðàç ïðèéì³òü ñëîâà ãëèáîêî¿ âäÿ÷íîñò³ çà ñï³ëüí³ ðîêè ñëóæáè.
Ç Âàìè Áîã!
Ñëàâà Óêðà¿í³!
Ç ïîâàãîþ
генерал армії України
Микола ЛИТВИН

«Честь маю!» – Микола Литвин
Цими святими і глибоко символічними для кожного військовослужбовця словами Голова Державної
прикордонної служби України генерал армії України Литвин простився з особовим складом Служби, яку
скеровував 13 років. Згідно з Указом Президента України у зв’язку із проведенням організаційних змін
структури прикордонного відомства Микола Михайлович вийшов з наших лав, на відміну від багатьох
інших чиновників вищого рівня, золотими літерами вписавши своє ім’я в історію прикордонної служби.
Велике, краще бачиться на відстані, по–справжньому об’єктивно оцінюється незаангажованими істориками
та громадськими діячами. Проте прикордонники вже зараз можуть пишатися тим, що багато років служили
під командуванням такого Генерала.
З КОГОРТИ ПЕРЕМОÆÖІВ
«Ніхто крім нас!», – цей крилатий девіз
десантників усіх часів найбільш повно відповідає життєвому кредо Миколи Литвина,
а його життєвий шлях може бути яскравим
свідченням того, що віра у власні сили, помножена на неабияку працьовитість, дозволяють стати Людиною з великої літери.
Микола Литвин з дитинства мріяв про
професію військового та докладав до цього усіх зусиль: активно займався спортом,
відвідував заняття військо-патріотичного
товариства ДТСААФ, захоплювався літературою про офіцерську службу. 1979 року
після призову на строкову військову службу інтелектуально та фізично розвинений
юнак був направлений до школи сержантського складу в Групу радянських військ
у Німеччині, яку й закінчив з відзнакою.
Остаточне рішення про подальшу вже офіцерську службу сформувалося 1980 року:
Микола Литвин поступає до Донецького
вищого військово-політичного училища
інженерних військ та військ зв'язку, яке за
чотири роки закінчує із золотою медаллю.
До речі, всі ці роки навчання у військовому
училищі він був не просто курсантом, а заступником командира взводу.
По закінченні навчального закладу Миколу Литвина розподіляють у Закавказзя,
де він служить на різних керівних посадах в
повітряно-десантній дивізії. І знову командування визнає Миколу Литвина кращим із
сотні інших офіцерів: за півроку після отримання військового звання капітан наказом
міністра оборони СРСР йому достроково
присвоюється звання майор.

За тих часів тільки приблизно 3% з багатотисячної когорти офіцерського складу
Радянського Союзу мали шанс вступити
у Військову академію для отримання вищої військової освіти. Микола Литвин не
просто потрапляє в цей відсоток кращих
офіцерів, а й закінчує 1993 року Військовополітичну академію ім. В.І. Леніна – вже
традиційно з відзнакою.
З таким потенціалом він міг обрати найпрестижніші місця для подальшої служби,
але Микола Литвин приймає рішення повернутися в Україну, яка з набуттям незалежності тільки починала укріплювати
власну обороноздатність та зіштовхувалася
з багатьма проблемами як кадрового, так і
матеріально-технічного характеру.
Перший полк Національної гвардії,
потім окрема бригада Нацгвардії, згодом
служба у Внутрішніх військах МВС України – були не просто місцями важкої самовідданої праці, а фактично розкрили його
як керівника нового рівня, якому властиві
новаторські погляди та нестандартні підходи. Теоретичні знання та практичний
досвід Миколи Литвина на різних керівних
посадах, в тому числі начальника Головного управління – командувача Внутрішніх
військ МВС України, сприяли реформуванню цієї важливої складової підтримання національної безпеки та правопорядку в
країні.
У листопаді 2001 року його було призначено командувачем Прикордонних
військ України, й фактично з того часу в
прикордонному відомстві почалося системне реформування: 2003 року воно отримує правоохоронний статус, трансфор-

мувавшись з Прикордонних військ у
Державну прикордонну службу, запроваджується нова модель охорони кордону,
першою із силових структур здійснюється
перехід на контрактний принцип комплектування, створюється унікальна навіть для
країн Європейського Союзу інтегрована
система управління кордоном. Фактично
всі напрямки діяльності Держприкордонслужби набувають нового змісту, що згодом
виводить її в лідери серед прикордонних відомств СНД та змушує з повагою ставитися
в Європі, сприймаючи як надійну партнерську службу. Практичним підтвердженням
цього стала багаторічна співпраця з Місією Європейського Союзу з прикордонної
допомоги Україні та Молдові (EUBAM),
взаємодія з Агенцією з охорони зовнішніх кордонів ЄС (FRONTEX), співпраця з
Міжнародною організацією з міграції та іншими міжнародними інституціями.
За часи своєї незалежності Україна пережила декілька складних і напружених
моментів, одним із яких стали події восени 2003 року навколо острова Коса Тузла
і Керченської протоки. Поки політики
на вищому рівні з’ясовували обставини
політичного загострення міждержавних
відносин та можливі його наслідки, прикордонники робили все можливе, щоб
не допустити зміни проходження лінії
державного кордону України. Згодом колишній Президент України Леонід Кучма
назве ці події одними з найважливіших за
все його президентство. Проте політики
різних країн визнають, що саме українські
прикордонники своїми рішучими та мужніми діями захистили кордон держави.

Тимчасова спеціальна комісія Верховної
Ради України тоді констатувала: «...всі дії
Державної прикордонної служби України
були адекватні ситуації, яка виникла, а
також повністю відповідають Конституції
та Законодавству України». Скупі рядки
найвищої оцінки пишуться для історії,
але український народ пам’ятає, як це
було насправді: прикордонники діяли на
упередження, віддано та рішуче, в результаті чого Україна не поступилася своїми
національними інтересами.
ПОРТÔОЛІО ПЕРШОГО
ПРИКОРДОННИКА
Основними здобутками Держприкордонслужби за часів Миколи Литвина можна вважати перехід на європейські стандарти охорони державного кордону, його
інженерно-технічне облаштування, запровадження повної автоматизації паспортного контролю, забезпечення дистанційного спостереження за найскладнішими
ділянками кордону, встановлення супутникового зв’язку між усіма підрозділами.
На основі Шенгенського кодексу, яким
керуються в країнах Євросоюзу, було розроблено та прийнято Закон України «Про
прикордонний контроль», який наблизив
Україну до правоохоронних стандартів ЄС.
Завдяки плановій роботі та раціональному
використанню бюджетних коштів успішно
реалізується концепція розвитку Держприкордонслужби до 2015 року й Державна
цільова правоохоронна програма облаштування та реконструкції державного кордону на період до 2015 року. Здійснено перехід
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на контрактний принцип комплектування
персоналом підрозділів прикордонної
служби.
Створено єдиний інформаційний
простір Держприкордонслужби з широкою телекомунікаційною мережею,
автоматизованими робочими місцями і
комплексами, інформаційними системами та засобами їх інтеграції, центральною
базою даних, а також засобами захисту
інформації. Це дозволило налагодити
замкнену систему отримання, накопичення та обробки даних.
Розгорнуто вертикаль центрів управління службою, технічне оснащення яких
дозволяє оперативно реагувати на зміни
обстановки, проводити наради та відеоконференції у режимі «он-лайн» з найвіддаленішими підрозділами. Завершується створення відомчої геоінформаційної системи, яка
функціонуватиме на базі цифрових електронних карт з цілодобовим супроводом
та постійним оновленням обстановки на
державному кордоні. Микола Литвин був
ініціатором, основним ідеологом та реалізував на практиці Концепцію інтегрованого
управління кордонами в Україні.
Складні ділянки українського кордону
було оснащено мобільними комплексами,
які матимуть радіокеровані сенсорні засоби, тепловізійні установки та радіолокаційні станції. Всі елементи контролю інтегровано до єдиної системи, яка передає
інформацію про правопорушників до стаціонарних та мобільних підрозділів.
Розуміючи, що кожен прикордонник є
візитівкою держави, а його щоденна робота відбувається не просто на очах десятків
тисяч людей, а має велике міжнародне та
внутрішньополітичне значення, Микола
Литвин ініціював запровадження нової
філософії та стандартів прикордонного
контролю. Ввічливість, охайність, максимальне позитивне ставлення до громадян,
створення комфортних умов для подорожей – стали правилом їхньої щоденної
роботи. Рівень захищеності українського кордону зріс, результати оперативнослужбової діяльності значно покращилися,
раніше неконтрольований потік незаконних мігрантів було призупинено, стало
ефективнішим співробітництво із взаємодіючими службами як в Україні, так і за
кордоном.
2010 року Микола Литвин став доктором наук з державного управління зі спеціальності службово-бойова діяльність
сил охорони правопорядку. Його наукова
робота була визнана унікальною завдяки
своєму прикладному спрямуванню, що дає
новий поштовх розвитку теорії управління
та зміцнення національної безпеки на державному кордоні України.
Події 2014 року змінили не лише Україну, а й увесь сучасний світ.

НА ЛІНІЇ ВОГНЮ
З початком Антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях і
вторгненням російських агресорів в Україну Микола Литвин в стислі терміни організував оборону українсько-російського
кордону та пунктів пропуску, інженернотехнічне й фортифікаційне облаштування
загрозливих ділянок кордону. Протягом
червня – вересня він постійно працював на
лінії бойових зіткнень, які щоденно відбувалися на українсько-російському кордоні,
планував і організовував участь підрозділів
Держприкордонслужби в Антитерористичній операції.
Під час роботи в об’єднаному штабі
Антитерористичної операції Голова Держ
прикордонслужби налагодив чітку систему
взаємодії підрозділів тактичного угруповання «Кордон» з підрозділами Збройних
Сил, Національної гвардії та СБУ щодо
проведення спільних операцій по захисту державного кордону й оборони пунктів
пропуску в межах Луганської та Донецької
областей.
Постійно тримав під особистим
контролем отримання інформації від оперативних та розвідувальних органів ДПСУ
про противника та її своєчасне надання в
штаб Антитерористичної операції.
У загрозливій ситуації керівник відомства особисто очолив операцію з передислокації потрапивших в оточення мотоманеврених груп Держприкордонслужби
та підрозділів Збройних Сил і зайняття
ними оборони на другому рубежі. До того

ж ініціював та відправив спеціальну групу
для пошуку відставших від основних сил
військовослужбовців, а також організував
операцію з їхнього подальшого рятування.
Разом з начальником Генерального
штабу ЗСУ під Савур-Могилою під артилерійським обстрілом противника очільник
відомства брав участь у бою, під час якого
було подавлено стратегічно важливі вогневі точки противника.
Проте географія «гарячих» точок, на
яких неодноразово був Микола Литвин,
достатньо широка – майже вся протяжність фронту, що проходив по ділянках відповідальності Донецького та Луганського
загонів. Слова підтримки керівника відомства чули наші бійці й у пунктах пропуску
«Красна Талівка» та «Новоазовськ», на
передових рубежах, які утримують відділи
прикордонної служби «Станиця Луганська», «Біловодськ», «Мілове», військовослужбовці десятків інших підрозділів
уздовж українсько-російського кордону, по
узбережжю Азовського моря та на адміністративній межі з тимчасово окупованим
Кримом. До речі, мало хто знає, що незважаючи на величезний ризик Микола Михайлович сім разів на бойових вертольотах
ЗСУ здійснював обстеження лінії розмежу
вання та бойових зіткнень підрозділів
Держприкордонслужби з терористичними загонами – у червні й липні, саме тоді,
коли активність терористів зі знищення
наших бортів була найбільш агресивною.
На особистому контролі Микола Литвин тримав підготовку до оборони всіх
танкозагрозливих ділянок, облаштування укріпрайонів та заходи з прикриття

узбережжя Азовського моря оперативнобойовими заставами та підрозділами територіальної оборони. У вересні взяв найактивнішу участь в обороні Маріуполя
силами Держприкордонслужби та у взає
модії з Національною гвардією. Особливу увагу приділив також застосуванню
корабельно-катерного складу Морської
охорони для недопущення проникнення
диверсійно-розвідувальних груп по Азовському морю.
Активну пропагандистську кампанію,
яку на початку АТО розв’язали для дискредитації Держприкордонслужби й особисто
її керівника, було замовлено відверто антиукраїнськими силами. А як інакше можна
назвати тих, хто абсолютно безпідставно
звинувачував в нібито неспроможності захистити кордон, коли проти озброєних
тільки стрілецькою зброєю прикордонників терористами застосовувалися міномети
та гранатомети, інші взаємодіючі правоохоронні структури в Донецькій і Луганській областях самоусунулися від виконання своїх завдань, а війська ще не були
підтягнуті до державного кордону? Проте
прикордонники вистояли, свій народ не
зрадили, виконали тоді й продовжують з
честю виконувати зараз свій патріотичний
і конституційний обов’язок.
На кожній нараді в Адміністрації Президента, Кабміні, засіданні РНБО Микола
Михайлович порушував одне найголовніше
для нього питання: дайте можливість прикордонникам адекватно реагувати на обстріли терористів та захистити себе від невиправданих втрат. І це згодом принесло свій
результат. Прикордонники в зоні АТО вже
почали отримувати броньовану техніку для
ефективної протидії терористам. До того ж
найближчим часом до наших оперативнобойових комендатур додатково надійдуть
30 бронетранспортерів, 52 броньовані машини «Кугуар», 53 вантажних автомобілі
«КрАЗ», велика кількість протитанкових
ракетних комплексів «Фагот», переносних
зенітно-ракетних комплексів і зенітноартилерійських установок, автоматичних
станкових гранатометів «АГС-17».
Крайня поїздка керівника відомства
на кордон мала за мету рекогносцировку
місцевості в межах Луганської та Донець
кої областей для визначення рубежів охорони та оборони смуги безпеки вздовж
контрольованого силами АТО району.
Микола Литвин особисто обстежив більшість нових місць дислокації оперативнобойових комендатур, визначив нову модель їх оперативно-службової діяльності
щодо протидії диверсійно-розвідувальним
групам противника. Спрямував особовий
склад Держприкордонслужби на завдання
щодо виконання мирного плану Прези
дента України.
n
Сергій АСТАХОВ

Фото Сергія АСТАХОВА

Фото Дмитра СЛИВНОГО

З КОРДОНОМ У СЕРЦІ
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Персонал Луцького прикордонного
загону щиро та сердечно вітає начальника
загону полковника Ігоря Миколайовича
БУРДЕЙНОГО та першого заступника –
начальника штабу полковника

Олега Петровича ШЕВЧЕНКА з Днем
народження!
Зичимо міцного здоров’я, родинного затишку
й добробуту, успіхів у повсякденній праці та
мирного неба над головою!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 01 жовтня 2014 року №841-ос
по Національній академії ДПСУ імені Богдана
Хмельницького
полковник
підполковнику ВАРУКУ Костянтину
Віталійовичу
по Головному центру обробки спеціальної
інформації ДПСУ
підполковник
майору НАВРОЦЬКОМУ Ігорю Михайловичу
від 01 вересня 2014 року №737-ос
по Адміністрації ДПСУ
полковник
підполковнику ГІЛКУ Рустаму Миколайовичу
по Окремому контрольно-пропускному пункту
«Київ» ДПСУ
підполковник
майору ЄРОШИНУ Олексію Борисовичу

від 02 вересня 2014 року №743-ос
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику АНДРІЙЧУКУ Миколі
Івановичу
підполковнику РАТНІКОВУ Юрію Вікторовичу
від 03 жовтня 2014 року №851-ос
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ЧАПЛІНСЬКОМУ Івану
Павловичу
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
підполковник
майору ЛІСОВОМУ Віктору Володимировичу
Управління кадрів АДПСУ

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ
Áåçìåæíèé ñòåï, âèñîòè ³ äîëèíè,
Áðîíþ, ÿêó íå âñ³ì ï³ä ñèëó íåñòè.

Лиñт äоäомó
Володимир ПАТОЛА
×àñè âàæê³ ³ âèá³ð íåïðîñòèé.
Ñêàçàòè ïðàâäó — âèáîðó íåìàº.
Ïðîãíàòè â³ä÷àé. Íå ä³éòè äî êðàþ.
Îñòàííº íå «Ïðîùàé», àëå «Ïðîñòè».
Ñòîë³òòÿìè íà æ³íêó, íà îäíó,
Ïîêëàäåíî âàæêèé òÿãàð ÷åêàííÿ.
Òàêà æ³íî÷à äîëÿ íåâáëàãàííà.
Òàê ñêëàëîñü. Çàâòðà ¿äó íà â³éíó.
ß çíàþ, ùî ìîëèëèñü ³ ÷åêàëè.
Áóëî âàì âàæêî, ³íîä³ — äî ñë³ç.
ß çíàþ ðàä³ñòü, ùî òîä³ ïðèí³ñ
Âàæêèé ãóäîê ³ ïîòÿã íà âîêçàë³.
Àëå íå çíàþ, ÿê òîá³ ñêàçàòè
Ïðî òîé äçâ³íîê, ïðî ò³ ñëîâà íàêàçó,
Ïðî ïîºäíàííÿ â³ä÷óòòÿ â³äðàçè,
Ç³ çâè÷íîþ ãîòîâí³ñòþ ñîëäàòà.
Ïðî ïî÷óòòÿ îáîâ’ÿçêó ³ ÷åñò³,
Æèòòÿ ³ ñìåðòü, ÿêó âîíî çóïèíèòü,

Черепахи під штанами
Той факт, що чоловік у своїх
штанах намагався перевезти
(поза законом, зрозуміло) через
кордон 51 черепаху, насторожив
не лише правоохоронців – для
пересічної людини це також
виглядає не зовсім звично. Та й
мова йде зовсім не про надмірну
любов до милих і невибагливих домашніх улюбленців. Мотив у
підприємливого Кай Сюя доволі примітивний – комерційний зиск.
Олена ТАЩИЛІНА

Канадець, прикріпивши за допомогою
клейкої стрічки 51 живу черепаху на ногах
і в області паху, намагався приховати тваринок під спортивними штанами. У підсумку контрабандиста затримали співробітники Служби рибних ресурсів та дикої
природи США, котрі не могли не звернути
увагу на «опуклості неправильної форми»
під одягом чоловіка.
Врятовані черепахи належать до
північно-американських видів і на «чорному

Ïðî òå, ùî íå çí³ìàºìî ïîãîíè,
Ãîðÿòü â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ç³ðêè.
Æèòòÿ ñîëäàòà áåðåãòè — ç ðóêè.
Ïðî ïîêëèê Áàòüê³âùèíè ³ êîðäîíó.
Ïðî òå, ùî âàæêî áåç ð³äí³ òà äîìó.
Çåìëÿ ñâîÿ, à êðàé äëÿ íàñ — ÷óæèé.
Ìàáóòü, íå òàê... Ïðàöþé, ëþáè, äðóæè
² ïàì’ÿòàé ïðî ³ñòèíó â³äîìó:
Ïîâåðíåìîñÿ. Ò³, êîãî ÷åêàþòü,
Æèâóòü ³ ïîâåðòàþòüñÿ ç â³éíè
Áåç äîêîð³â ñóìë³ííÿ ³ âèíè
Ö³ëèìè ³ ùàñëèâèìè. ß çíàþ.
Ó ïåêëî — ðàíî, ï³çíî — äî íåáåñ,
Äîäîìó — â÷àñíî. Òàê. Ìè íà êîí³.
Ïðèêðèþòü äðóç³, âèñòà÷èòü áðîí³,
Â áîþ íå ñõèáèòü â³ðíèé ÀÊÑ.
×àñè âàæê³ ³ øëÿõ íàø íå ïðîñòèé.
Ëàéíîì íå áóâ, òîæ âèáîðó íå ìàþ:
Çàòâîð ³ çîñåðåäæåí³ñòü — äî êðàþ.
Ïî÷àëîñü... Íå «Ïðîùàé», àëå «Ïðîñòè».

Оленка
Харкомич
м. Київ.
Допоможіть знайти 13-річну Оленку Харкомич,
жительку смт. Гостомель Київської області!
2 червня 2014 року дівчинка з мамою приїхала в Київ. Перебуваючи на площі Перемоги
біля Цирку, Оленка відійшла від мами та зникла.
Прикмети дитини: 150 см на зріст, овальне смагляве обличчя, пряме світле волосся,
вузькі карі очі.
Одяг: рожева спортивна куртка, біла
футболка з надписом, білі джинси, сірі
балетки.

ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

ТЕХНОЛОГІЇ

Презентовано Windows 10
На конференції в Сан–Франциско Microsoft
представила нову версію своєї операційної
системи, яка отримала назву Windows 10.
В неї повернувся звичний багатьом
користувачам функціонал кнопки «Пуск», а
також рядок пошуку файлів і папок.
Сергій ПОЛІЩУК

Ще одне серйозне нововведення полягає в тому,
що нова операційна система буде уніфікованою для
всіх пристроїв. Систему
можна буде встановити на
будь-який гаджет – Xbox,
комп'ютер, телефон, планшет чи будь-який інший
пристрій.
Microsoft також анонсувала кілька нових інструментів, яких не було в попередніх версіях Windows.
Наприклад, додаток Snap
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

дозволяє працювати відразу з чотирма додатками одночасно, крім того,
з'явилася підтримка декількох робочих столів.
Додалася і нова кнопка управління завданнями, яка дозволяє побачити всі запущені програми
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ринку» їх скуповують за 1300–1500 доларів
США за одну особину. Тож не дивно, що канадець вирішив спробувати підзаробити. Та,
видно, збагатитися йому вже не доведеться,
принаймні найближчих 10 років точно. Саме
стільки часу американське правосуддя відміряло злочинцю за таку провину.
Цікаво, що ще торік спостерігалося
збільшення контрабанди черепах. Фахівці
пов’язують це зі зростаючим попитом на
азіатських продовольчих ринках та серед
колекціонерів.
Наразі всі вилучені тварини перебувають під наглядом Служби рибних ресурсів
та дикої природи США.
n

й файли, а також швидко
переключитися між ними.
Що стосується вартості
системи, то вона поки що
не озвучена. До цього в
західній пресі висувалися
припущення, що вона буде
безкоштовною для власників ліцензії на Windows 8.
Windows 10 надійде в
продаж тільки в другій половині 2015 року. Але попередню технічну версію
ОС можна буде скачати
вже сьогодні.
Microsoft
пропонує
розробникам ПО і досвідченим користувачам взяти
участь у програмі тестування системи Windows Insider
Program.
У Microsoft стверджують, що Windows 10 відрізняється підвищеною стійкістю до зломів, крадіжки
інформації та фішингу. n
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
Íàðîäíî-ïîë³òè÷íà ìóäð³ñòü: íå áî¿òüñÿ Ðîñ³ÿ ñàíêö³é, ÿê «Òèòàí³ê» íå áîÿâñÿ
àéñáåðã³â.
* * *
Â³÷íó ïðîáëåìó äîíåöüêèõ øàõò ðîñ³éñüê³ îêóïàíòè ³ ì³ñöåâ³ òåðîðèñòè âèð³øóþòü ëåãêî – çàòîïëþþòü.
* * *
Êðà¿íà, ùî âñóïåðå÷ óñüîìó íà ñüîãîäí³ íàéá³ëüø óñ³õ íå â³äáóëàñÿ – Ðîñ³ÿ. Àäæå
âæå ê³ëüêà ñòîë³òü âîíà íå çíàº, â ÿêèõ êîðäîíàõ ¿é ³ñíóâàòè...
* * *
Ó ìåðåæ³ ²íòåðíåò âèñòàâëåíî íà ïðîäàæ ôðàãìåíòè ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó, ïîâàëåíîãî ó Õàðêîâ³:
– ãîëîâà – 2 øò.;
– âóõà – 3 øò.;
– í³ñ – 3 øò.;
– êàøêåò – 4 øò.
Îñòåð³ãàéòåñü ï³äðîáîê!
* * *
«Ê³áîðãè» çãîäí³ â³ääàòè äîíåöüêèé àåðîïîðò, àëå... âçàì³í íà «Øåðåìåòüºâî».
* * *
×åðåç àðòîáñòð³ë ç äîíåöüêîãî çîîïàðêó
âò³êëè ìàâïè. Çà äåÿêèìè äàíèìè, ê³ëüêà ç
íèõ î÷îëèëè ÄÍÐ.
* * *
Íàéêðàùèé ïîäàðóíîê Ïóò³íó â äåíü éîãî
62-ð³÷÷ÿ – íàôòà ïî 62 äîëàðè çà áàðåëü...

Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
власних назв та інших відомостей несуть автори
публікацій, а рекламної інформації – рекламодавець. Редакція не листується з читачами. Редакція
може не поділяти точку зору автора. Рукописи
не повертаються і не рецензуються. Редакція
залишає за собою право редагувати матеріали.
При використанні наших публікацій посилання на
газету обов’язкове.

