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Володаря Кубку
визначила серія пенальті
На базі спорткомплексу Окремої комендатури охорони
і забезпечення відбулися змагання з міні-футболу на
Кубок Голови Державної прикордонної служби України.
Поборотися за цей спортивний трофей до столиці з’їхалися
збірні команди регіональних управлінь та Національної
академії Держприкордонслужби.

За честь та доблесть

3

стор.

Прикордонник
України

Днями на Закарпатті відбулися три непересічні
події. Голова Державної прикордонної служби України
генерал-полковник Віктор Назаренко вручив Бойові
прапори Чопському та Мукачівському прикордонним
загонам. У Мукачевому та Сваляві встановлено обеліски
прикордонникам, які героїчно загинули в зоні АТО. А
в Чопі 40 сімей вартових рубежу отримали ключі від
довгожданих помешкань.
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Прикордонник
України
¹ 40 (5486)

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²

23 ÆÎÂÒÍß 2015 ÐÎÊУ

ÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Vivat новим обличчям!
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кордон за тиждень
Державний кордон України перетнуло
1,467 ìлн осіб
та 380 тèñ. транспортних засобів

Затримано за незаконне перетинання
кордону 329 осіб,
зокрема, 9 незаконних мігрантів

Вилучено 11 одиниць зброї,
313 боєприпасів
та 2,18 кг наркотичних речовин

7Затримано товарів і вантажів,
7що незаконно переміщувалися через
7державний кордон, на 1,204 ìлн гривень
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Прикордонник
України
коротко
про головне

ЮНЕСКО прийняла
рішення по Криму
Виконавча рада ЮНЕСКО
у рамках 197-ої сесії ухвалила
резолюцію щодо моніторингу
ситуації в Автономній
Республіці Крим. Ініційоване
Україною рішення письмово
підтримали 26 з 28 членів ЄС,
крім Мальти та Хорватії, а
також Канада, Норвегія, США,
Туреччина, Швейцарія та
Японія. Європейські союзники
України вважають резолюцію
«найсильнішою» за часи
окупації півострова та обіцяють
подальшу підтримку нашої
країни. Під час дискусії на
підтримку України виступили
США та Швеція, які оцінили
документ як конструктивний
і спрямований на конкретну
діяльність щодо забезпечення
на півострові прав людини.
Опонентом стала Росія з
традиційними аргументами
щодо неприпустимості
політизації діяльності
ЮНЕСКО та втручання у
справи суверенних держав.
Загалом проти резолюції
проголосували РФ, Індія, КНР,
Куба. Зазначене рішення має
забезпечити безпосереднє
залучення ЮНЕСКО до
моніторингу ситуації на
півострові у межах мандату
цієї організації. Документ
передбачає збір та аналіз
даних з усіх наявних джерел,
а також розробку механізмів
моніторингу становища на
півострові.
Олена ТАЩИЛІНА

Залізниця – в обхід
Придністров’я
Україна та Молдова
домовилися побудувати
транскордонну залізницю
на ділянці «Березино
(Україна) – Бессарабка
(Молдова)» на місці гілки,
розібраної 1999 року через
відсутність вантажопотоку й
аварійний стан колії. Угоди
досягнуто під час переговорів
в Одесі за участю голови
Одеської обласної державної
адміністрації Міхеїла
Саакашвілі, виконуючого
обов’язки гендиректора
«Укрзалізниці» Олександра
Завгороднього, а також
керівників держпідприємства
«Залізниця Молдови»
(Молдова) й Одеської
залізниці. «Це прямий
шлях з Молдови на одеські
порти. Участок «БерезиноБессарабка» має важливе
значення як можливість
з’єднання з Молдовою в об’їзд
Придністров’я», – заявив
Олександр Завгородній.
Очікується, що роботи
почнуться влітку 2016 року.
Необхідними умовами реалізації
проекту є організація руху не
менше шести пар потягів та
внесення його у фінансовий
план залізниць на 2016 рік. На
гілці планують відкрити також
залізничний суміщений пункт
пропуску «Березино».
Світлана ДЕЙЧУК

Д Е Р Ж А В А

№ 40, 23 жовтня 2015 року

подія

Новий статус в Радбезі ООН
На нещодавньому засіданні
Генеральної асамблеї ООН у
Нью-Йорку наша країна стала
непостійним членом Ради
Безпеки цієї організації на
2016–2017 роки, отримавши
177 голосів «за» з 193-ох.

у 2005-2010 роках працював представником
України в Раді ООН з прав людини, наголошує, що такий статус зараз вкрай необхідний.
«Україна згідно зі Статутом ООН матиме
право голосу, вона зможе порушувати і вносити до порядку денного питання, в яких
зацікавлена. Це важливо, бо іноді виникають
ситуації, коли саме від голосів непостійних
членів Ради Безпеки залежить ухвалення чи

ральної асамблеї ООН. Також це рішення мають
підтримати усі п’ять постійних членів Радбезу.
На думку фахівців, на сьогодні така перспектива малореалістична, оскільки немає
необхідної кількості країн, які б підтримали
відповідну резолюцію. Зараз їх близько ста.
Однак, перебуваючи у складі Радбезу, Україна працюватиме над тим, щоб дискусія не
стихала і, можливо, у майбутньому вдасться

неухвалення певних рішень», – переконаний
дипломат.
Менш
оптимістично
налаштований
екс-міністр закордонних справ Володимир
Огризко. На його думку, досягати ухвалення
резолюцій в інтересах України буде вкрай
важко, особливо якщо йтиметься про її територіальну цілісність і конфлікт з Росією,
оскільки ця країна вже неодноразово демонструвала свою агресивну політику, користуючись правом вето.
Як відомо, це право за Статусом ООН
мають усі п’ять постійних членів Радбезу. Аби
його скасувати, потрібно ухвалити резолюцію
за підтримки двох третин держав – членів Гене-

обмежити право вето для тих країн, які безпосередньо беруть участь у конфліктах. Насамперед це стосується Росії, яка заблокувала у
Радбезі ініціативу про створення міжнародного трибуналу для розслідування причин
катастрофи авіарейсу MH17 на Донбасі.
Політолог Олексій Гарань переконаний,
що обрання України непостійним членом Ради
Безпеки ООН – важливе символічне та іміджеве рішення. «Це не означає, що у нас одразу
все стане добре, що повернуться Крим і Донбас. Але це безумовно розширяє можливості
української дипломатії та свідчить і про те, що
Україна визнається міжнародним співтовариством як надійний партнер» – запевняє він. n

Ольга МІРОШНИЧЕНКО
«Це голосування продемонструвало
справді глобальний рівень міжнародної підтримки України», – прокоментував подію
Президент Петро Порошенко, назвавши її
свідченням глибокої міжнародної солідарності з нами в умовах зовнішньої агресії. Крім
України статус непостійного члена Радбезу
ООН також отримали Японія, Єгипет, Сенегал і Уругвай. Усі вони почнуть виконувати
свої обов’язки 1 січня 2016 року, змінивши
Чад, Чилі, Йорданію, Литву та Нігерію.
ПОСТІЙНІ Й «ТИМЧАСОВІ»
Нагадаємо, що Україна вже тричі обиралася непостійним членом Ради Безпеки ООН:
у 1948 – 1949, в 1984 –1985 і в 2000 – 2001
роках. Загалом до Радбезу входять 15 країн,
однак постійними членами організації є
лише п’ять із них: Британія, Китай, Росія (як
правонаступниця СРСР), США та Франція.
Вони також мають право вето під час голосування. Решта десять місць щороку наполовину оновлюється. Для обрання країна має
заручитися підтримкою двох третин держав –
членів ООН, спочатку пройшовши процедуру
затвердження у своїх регіональних групах:
азійсько-тихоокеанській, африканській, східноєвропейській, латиноамериканській і групі
західноєвропейських та інших держав.
КОМЕНТУЮТЬ ФАХІВЦІ
Українські експерти сподіваються, що
Рада Безпеки стане для України додатковою
можливістю якомога ширше інформувати світову громадськість про те, що відбувається
в нашій країні. Володимир Василенко, який

соціальний захист

Дітям загиблих – пільги
Розширено перелік
категорій дітей, які мають
право на оздоровлення
та відпочинок за рахунок
державного бюджету
Олена ТАЩИЛІНА
Кабінет Міністрів України своєю постановою № 814 від 7 жовтня 2015 року вніс зміни
до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації
оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія». Як
відомо, 16 червня нинішнього року на базі
ДП «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна»
розпочав роботу Дитячий центр «Артек» на
період тимчасової окупації АР Крим.
Внесеними змінами доповнюється перелік категорій дітей, які мають право на
оздоровлення та відпочинок у зазначених
дитячих центрах за рахунок державного
бюджету. Сюди входять, зокрема, діти учасників бойових дій. Це стосується також тієї
категорії дітей, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи
збройних конфліктів або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
у районі проведення антитерористичних

операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній
операції.
Не залишилися поза увагою держави і
діти, один із батьків яких загинув під час
масових акцій громадянського протесту або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, а також діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи.
Ще однією постановою Уряд вніс аналогічні зміни (щодо доповнення переліку дітей,
які потребують особливої уваги і підтримки,
зазначеними вище категоріями) і до Порядку
направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів
державного бюджету.
Водночас змінено категорії дітей, які
користуються таким правом у першочер-

говому порядку. Зокрема, передбачено, що
право отримання послуг з оздоровлення за
рахунок коштів державного бюджету у першу
чергу будуть мати:
– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
– діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або помер внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період
участі в антитерористичній операції;
– діти, один із батьків яких загинув під час
масових акцій громадянського протесту або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;
– діти, батьки яких загинули від нещасних
випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;
– діти-інваліди.
Постановою уточнюється норма щодо
можливості отримання путівки до дитячого
закладу оздоровлення (дитячий центр, позаміський заклад оздоровлення та відпочинку,
дитячий заклад санаторного типу). Така
путівка може надаватись один раз на рік за
рахунок коштів державного бюджету, якщо
дитина не отримувала путівку за рахунок
коштів місцевих бюджетів.
n
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Розвивати усі форми співпраці
В Ужгороді відбулася зустріч
Головних прикордонних уповноважених
України та Угорщини.
Володимир ТЕЛЮК

Основну категорію «мандрівників» становили
громадяни Афганістану, Сирії, Іраку, Судану та
Сомалі.
Крім того, поточного року завдяки тісній
співпраці оперативних органів обох країн правоохоронцям вдалося викрити діяльність восьми
злочинних груп у складі 27 осіб, які займалися
переправленням незаконних мігрантів.
«З посиленням заходів протидії протиправній діяльності на державному кордоні постійно
зазнає змін тактика дій злочинних елементів»

– зазначив Віктор Назаренко, наголосивши,
що контрабандисти стали активніше застосовувати малі літальні апарати та безпілотники.
Також під час засідання Віктор Назаренко
та Жолт Халмоші висловили задоволення станом спільного патрулювання кордону. Лише з
початку цього року вже проведено 165 таких
перевірок. Зокрема, вдалося розширити практику спільного патрулювання з використанням
плавзасобів обох країн по річці Тиса.
Обговорили під час зустрічі й питання функціонування пунктів пропуску на українськоугорському кордоні та запровадження спільного
прикордонного контролю. Сторони констатували, що упродовж 2014–2015 років спостерігається стале зростання пасажиропотоку через
українсько-угорський кордон. За дев’ять місяців нинішнього року спільну ділянку кордону
перетнуло 5,3 мільйона осіб, що на 16 відсотків
більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Відтак сьогодні вкрай актуальним є питання
запровадження спільного контролю. Також
ішлося й про підготовку до відкриття спільного
контактного пункту на території угорської сторони у пункті пропуску «Чоп (Тиса) – Захонь».
Наприкінці зустрічі Головні прикордонні
уповноважені України та Угорщини підписали
план розвитку співпраці між прикордонними
відомствами обох країн на 2015–2016 роки. n
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Володаря Кубку визначила серія пенальті
На базі спорткомплексу Окремої
комендатури охорони і забезпечення
відбулися змагання з міні-футболу
на Кубок Голови Державної
прикордонної служби України.
Поборотися за цей спортивний
трофей до столиці з’їхалися
збірні команди регіональних
управлінь та Національної академії
Держприкордонслужби.
Сергій ЯКИМЕЦЬ
На заході були присутні очільник прикордонного відомства генерал-полковник Віктор
Назаренко, Голова ВСТ «Динамо» Віктор Корж,

відомий український футболіст Владислав Ващук,
бронзовий призер чемпіонату світу з боксу Геворг
Манукян і бронзові призери чемпіонату світу з
фехтування Анфіса Почкалова та Юлія Свистіль.
Першого дня відбувся груповий етап
турніру, де команди з Північного та АзовоЧорноморського регіональних управлінь
поступилися своїм суперникам і вибули з
боротьби за кубок. А ось другий день змагань
був менш насичений матчами, але вирізнявся
принциповістю поєдинків, адже на кону стояли
призові місця та, власне, сам кубок. Спершу за
третє місце на полі зійшлися команди із Західного та Південного регіональних управлінь.
Під час матчу глядачі побачили аж сім м’ячів
у воротах, п’ять з яких було забито львів’янам.
Фінальний свисток зафіксував на табло 2:5 на
користь команди з Одеси.

Матч за перше місце видався більш запек
лим, хоча й було менше забитих голів. У ході
матчу між командами Східного регіонального управління та Національної академії
ім. Б. Хмельницького переможця не визначили,
адже основний час завершився з рахунком 2:2.
Тому все вирішувалося у серії післяматчевих
пенальті. Удача була на боці харків’ян, які
зуміли з рахунком 3:2 вибороти перемогу в
матчі та здобути Кубок Голови ДПСУ.
Також між фінальними матчами відбувалися змагання серед дітей прикордонників
на вміння володіння м’ячем. Юні футболісти
отримали медалі, дипломи, заохочувальні
призи та солодощі. Нагороди переможцям
дитячої першості вручали бронзові призери
чемпіонатів світу – Геворг Манукян, Анфіса
Почкалова та Юлія Свистіль.
n

день частини

Луцькому загону – 23!
20 жовтня 1992 року у
структурі прикордонного
відомства незалежної України
з’явився новий орган – Луцький
загін прикордонного контролю,
який взяв під охорону 890
кілометрів держкордону з Польщею
та Білоруссю в межах Волинської,
Рівненської та Житомирської
областей. Днями загін відзначив
свою 23-ю річницю.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ
– Сьогодні мені приємно бачити тут багатьох своїх колишніх товаришів по службі, які
понад два десятиліття тому повернулися на
Батьківщину, щоб допомогти їй у створенні
кордонів, – звернувся до присутніх під час
урочистостей з нагоди дня народження загону
його перший командир Аркадій Яворський.
– Хтось прибув із Далекого Сходу, хтось – із
Примор’я чи Забайкалля. Нам довелося не
лише контролювати існуючі рубежі з Польщею, а й формувати новий з Білоруссю.
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гарячі будні

прикордонна дипломатія

Українську делегацію очолив Голова
Держприкордонслужби України генералполковник Віктор Назаренко, а угорську сторону представив заступник начальника Головного управління поліції Угорщини, начальник
Правоохоронного Директорату штабу Націо
нальної Поліції Угорщини генерал-майор
Жолт Халмоші.
Основною темою зустрічі було обговорення ситуації на українсько-угорському державному кордоні, функціонування пунктів
пропуску та подальша співпраця щодо протидії злочинності. Зокрема, у ході спілкування
сторони зауважили активізацію протиправних
угруповань на каналах незаконного переправлення осіб і переміщення тютюнових виробів.
Відмічалося, що лише за 9 місяців цього року
на українсько-угорському кордоні в результаті
спільних дій прикордонниками обох країн
затримано більше 700 незаконних мігрантів, що у 6 разів більше, ніж минулого року.

Прикордонник
України

Як зазначив нинішній начальник Луцького
прикордонного загону полковник Олександр
Мейко, роки становлення та розбудови були
нелегкими, але завдяки відповідальності прикордонників та допомозі місцевого населення
загін продовжує гідно виконувати поставлені
перед ним завдання.
Командир луцьких прикордонників також
повідомив, що 768 службовців загону захищали територіальну цілісність країни у зоні
АТО. Одинадцять із них удостоєно державних
нагород, а 25 отримали поранення. Присутні
вшанували хвилиною мовчання двох своїх
полеглих побратимів – Сергія Гулюка та Сергія Киричука, які віддали своє життя за майбутнє Вітчизни.
Привітали «зелених кашкетів» і представники місцевої влади та меценати фонду «Волинь
– 2014». Останні вручили Книгу пам’яті з іменами загиблих на сході волинян та подарунок від
юних мешканців Донеччини.
– Ви професіонали не тільки в ратній справі,
а й у патріотичному вихованні. Цю каску розмалювали діти з Волновахи, які вам щиро дякують,
– зазначив директор фонду Володимир Кривович.
Після урочистостей всі бажаючі отримали
нагоду побувати в музеї загону. Експозиція

нині поповнилася новими експонатами. Один
із них – понівечений осколками бушлат, якого
привезли воїни із зони АТО. Є тут і зброя,
яку використовує проти українського війська
ворог. А на почесному місці – зворушливий
лист від школяра на підтримку прикордонників. «Ми – за мир! Дякую, що захищаєте нас і
не пускаєте Росію, щоб не захопила всю нашу
землю. Ти – герой і я теж таким хочу бути, а
потім я країну захищатиму.
Володя, 8 років».
n

«Нагендлював»
на 2 мільйони
У районі населеного
пункту Новолуганське,
що на Донеччині, зведена
мобільна група у складі
військовослужбовців
Краматорського прикордонного
загону та ЗСУ, співробітників
СБУ, МВС та ДФСУ зупинила
вантажний автомобіль
«Мерседес» української
реєстрації. Під час перевірки
транспортного засобу було
виявлено 300 ящиків з
цигарками без належних
документів. Як з’ясувалося,
39-річний громадянин України
намагався незаконним
шляхом перемістити їх з
неконтрольованої території
в об’їзд КП «Зайцеве».
Автомобіль з вантажем передані
компетентним органам.
Попередня вартість вилучених
тютюнових виробів склала
близько двох мільйонів гривень.
Сергій ЯКИМЕЦЬ

Пояс наркокур’єра
Прикордонники
Харківського загону спільно
з працівниками митниці
затримали росіянина, який
намагався перенести близько
600 грамів наркотичної
речовини. Прямуючи через
пункт пропуску «Гоптівка»,
чоловік помітно хвилювався.
Під час огляду речей на нього
спрацював службовий собака
Трістан. У ході подальшої
перевірки в іноземця під
ременем на тілі було виявлено
два пакунки, обмотані клейкою
стрічкою, в яких знаходилася
марихуана. Затриманого
24-річного росіянина разом
з виявленими «зіллячком»
передали співробітникам МВС.

Чужого горя
не буває
У рятувальній операції
пасажирів теплоходу «Іволга»,
який без належного оформлення
здійснив вихід з морського
порту та затонув у Чорному
морі, першими взяли участь
охоронці державного рубежу.
Того злощасного дня близько
15.30 наряд відділу «Кароліно
Бугаз», який ніс службу на посту
технічного спостереження,
виявив, що близько одного
кілометра від берега зазнав аварії
прогулянковий катер «Іволга».
Для порятунку потопаючих
одразу ж вийшов катер «Калкан»
Одеського ЗМО. Водночас про
катастрофу було поінформовано
обласний та районні підрозділи
ДСНС і МВС, органи місцевого
самоврядування, викликано
до порту швидку допомогу та
сповіщено інші катери, які
знаходилися біля причалу.
Завдяки спільним діям та
незважаючи на хвилі заввишки
у два метри, в результаті
рятувальної операції було
врятовано 23 особи. Під час
надання допомоги потерпілим
один із прикордонників зазнав
травмування.
Ігор ПЛЕТЕНЬ
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За честь та доблесть
Днями на Закарпатті відбулися три непересічні
події. Голова Державної прикордонної служби України
генерал-полковник Віктор Назаренко вручив Бойові
прапори Чопському та Мукачівському прикордонним
загонам. У Мукачевому та Сваляві встановлено обеліски
прикордонникам, які героїчно загинули в зоні АТО. А
в Чопі 40 сімей вартових рубежу отримали ключі від
довгожданих помешкань.
Назарій ТРИКОЗА
Хочеш миру, маєш готуватися
до війни. Змалку готуватися, щоб
бути сильним, щоб вміти сказати:
«То моє, не чіпай!». А коли не
доходить – стиснути кулаки і дати
відсіч. Захист своєї землі завжди
був справою честі кожного прикордонника, а символом цієї честі
були бойові знамена.
У
вівторок,
двадцятого
жовтня Голова Держприкордонслужби
генерал-полковник
Віктор Назаренко вручив лицарям українських кордонів Мукачівського та Чопського загонів
такі Бойові прапори. Очільник
відомства щиро дякував їм за те,
що вірою і правдою боронять
власну державу. Прийняли прапори командири загонів – полковники Володимир Паршиков
та Іван Чаплінський. Прийняли
й Богу помолилися. Та окропило
небо знамена водою.

І от стоять мої брати. Лавою
стоять і тримають свої стяги. Тим
ці знамена й дорогі, бо наше боронили від зазіхань ворога. Та не всі
воїни змогли прапору заслуженому
порадіти. Минулої осені полягли
Роберт Кіс та Віктор Шепентал у
бою на сході України. Тепер спочиває Роберт у Мукачевому, а Віктор
– у Сваляві.
Прикордонники спільно з
міськими громадами спорудили
пам’ятники на їхніх могилах, і
в цей знаменний день приїхали
братам полеглим шану віддати
та родини героїв утішити. Важко
усвідомлювати, що побратими
вже не з нами. Віктор був наставником для молодих воїнів. Його
життєвий досвід додавав упевненості товаришам. А Роберт любив
жартувати. Вже не пожартує.
Молодим загинув, залишив по
собі сина. Але поліг із честю, як
справжній воїн.
Цього ж дня двадцять п’ять
родин ветеранів прикордонної
служби й п’ятнадцять родин прикор-

донників, які нині боронять рубежі
Вітчизни, отримали нові помешкання в місті Чоп. Зокрема, ордери
на квартири отримали 7 учасників
антитерористичної операції.
Слід зазначити, що ця 40-квартирна секція є третьою і останньою чергою будівництва 75-квартирного житлового будинку в
Чопі. Дім відповідає усім сучасним критеріям і стандартам.
Квартири обладнані індивідуальною мережею опалення, гарячим
і холодним водопостачанням,
газовими побутовими плитами.
Тут встановлено всю необхідну
сантехніку.
n

професійний вишкіл

Vivat новим обличчям!
Професійна
«підкованість»,
досконалі
українська та
англійська мови,
психологічна
стійкість і
фізичний гарт
– ось основні
риси нових облич
українського
кордону. Перші
160 вартових
рубежу сучасної
генерації
закінчили
підготовку у
Навчальному
центрі Державної
прикордонної
служби України.

Катерина СОРОКОПУД,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Урочистості з нагоди випуску
персоналу пілотного проекту
«Нове обличчя кордону» розпочалися із внесення Бойового прапора Навчального центру. Далі з
напутніми словами до випускників звернувся перший заступник
Голови Державної прикордонної служби генерал-лейтенант
Василь Серватюк.
– Сьогодні ми присутні на
першому випуску пілотного проекту підготовки прикордонників
нової формації, нового обличчя
нашої служби та країни в цілому.
Ця подія є значним досягненням
у процесі інтеграції України до

Європейського співтовариства,
доказом визнання українцями
європейських цінностей і запровадження нових стандартів прикордонного контролю. Високий
професіоналізм сучасного вартового рубежу, підвищення довіри
суспільства до його роботи, створення максимально комфортних
умов для законослухняних громадян, які перетинають державний
кордон України, є нашими пріо
ритетами, – наголосив перший
заступник очільника відомства.
При цьому генерал-лейтенант
Василь Серватюк підкреслив,
що до «нових облич кордону»
не лише висуваються серйозні
вимоги, водночас вони будуть
вмотивовані покращеним соціальним пакетом, а саме – зарплатами
від 8 тисяч гривень і житлом.

Слід зазначити, що випуск
ники пілотного проекту спершу
пройшли прискіпливе сито відбору, а згодом двомісячну підготовку в Навчальному центрі.
Вона полягала у вивченні особ
ливостей організації та несення
служби за фахом. Зокрема,
основна увага зверталася на вдосконалення спеціальних знань
і практичних навиків у здійсненні прикордонного контролю,
виявленні та припиненні правопорушень, пов’язаних із перетином державного кордону та
здійснення
адміністративноюрисдикційної діяльності, віднесеної до компетенції Держприкордонслужби України. Причому
в основу навчання було покладено практичні заняття, де змодельовувалися типові ситуації,

пов’язані з повсякденною діяльністю прикордонників.
До підготовки «нових» прикордонників долучилися й спеціалісти з міграційних питань
США, Німеччини, прикордонної
служби Естонії та представники
Консультативної Місії ЄС. Це,
з-поміж іншого, дало можливість
курсантам не лише перейняти
передовий закордонний досвід,
але й удосконалити володіння
англійською мовою.
Свою подальшу службу вчорашні випускники продовжать
у підрозділах ОКПП «Київ»,
зокрема, в аеропортах «Жуляни» та
«Гостомель». А вже найближчим
часом досвід підготовки персоналу
в рамках проекту «Нове обличчя
кордону» буде поширено й на інші
органи охорони кордону.
n

З В И ТЯ ГА

№ 40, 23 жовтня 2015 року

Прикордонник
України

5

післямова до події

Бойовий досвід – у кузню кадрів
Святкування Дня захисника
України в Національній академії
Державної прикордонної службі України
імені Б. Хмельницького відбулося
з участю керівників Хмельницької
облдержадміністрації та силових
структур Поділля.
Володимир ЗАХАРЧУК
З нагоди урочистостей на плацу вишикувалися курсанти
і науково-педагогічний склад вишу. В умовах неоголошеної
війни на сході країни свято 14 жовтня для присутніх стало
по-справжньому особливим, адже саме охоронцям рубежу
довелося першими давати відсіч ворогу на рідній землі.
– День захисника України – це день вшанування всіх,
хто впродовж століть боровся за рідну землю та відстоював право жити у своїй незалежній державі. Це свято тих,
хто сьогодні боронить країну на її східних рубежах. Зараз
у строю стоять військовослужбовці, які в умовах воро-

жої агресії довели свій пратріотизм, – наголосив у своєму
виступі ректор Національної академії полковник Олег
Шинкарук.
Присутні на урочистостях висловили вдячність учасникам АТО за виявлену ними вірність Військовій Присязі, а
також запевнили, що їхній бойовий досвід стане вагомим
доповненням під час професійної підготовки курсантів.
Звертаючись до присутніх зі словами привітання, очільник області Михайло Загородний, зокрема, сказав:
– Прикордонна академія – це гордість Хмельниччини,
адже завдяки їй наш обласний центр став столицею захисників державного кордону. Сьогодні, – зауважив він, – ми
оглянули матеріально-технічну базу закладу, стан її – на
найвищому рівні. Значить курсанти мають всі можливості
для успішного навчання та отримання необхідних знань.
Таким як ви, сильним духом і професійно підготовленим
захисникам по силі найскладніші завдання, – наголосив
голова ОДА Михайло Загородний.
З нагоди свята відзначено кращих курсантів і хвилиною
мовчання вшановано пам’ять тих, хто під час бойових дій в
АТО віддав життя обороняючи український кордон.
n

ніхто не забутий

Звітують черкаські пошуковці
У Черкасах за участю
військовослужбовців Навчального
центру ДПСУ імені генерал-майора
Ігоря Момота відбулась обласна
учнівська конференція «Герої не
вмирають».
Катерина СОРОКОПУД
Вона стала підсумком обласного
військово-патріотичного конкурсу, який проводився протягом 2015 року серед шкільних
пошукових загонів. Юні патріоти досліджували життєвий та бойовий шлях героїв, які у

різні часи захищали і продовжують відстоювати свободу й незалежність нашої держави.
В конкурсі взяли участь 48 учнів шкіл Черкаської області. Автори представили на конференції свої найкращі роботи.
Серед почесних гостей у залі були присутні перший заступник начальника Навчального центру полковник Олександр Гаркуша,
офіцери та військовослужбовці за контрактом, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, а також курсанти,
які незабаром складуть Присягу на вірність
народу України.
Кожен з учнів, який у написаному творі
представляв свого героя, зміг передати і пережити з ним його життєвий шлях. Зокрема,

пам’ять

Великовільшанці
увіковічили героя
У селі Велика Вільшаниця,
що на Львівщині, відкрили
меморіальну пам’ятну дошку
на честь свого земляка
Володимира Салівончика.

Ярослава МЕЛЬНИК
У заході взяли участь командування
та персонал Львівського загону, керівники
району й села, рідні, односельчани та бойові
побратими воїна. Встановили її у школі, де
навчався герой-прикордонник.
До лав «зелених кашкетів» у Львівський загін Володимира призвали під час
мобілізації у серпні 2014 року. Одним із
перших патріот зголосився їхати обороняти
східні рубежі нашої країни, але серце прикордонника зупинилося під Волновахою у
Донецькій області. Поховали героя з усіма
почестями 2 січня 2015 року на кладовищі у
рідному селі Велика Вільшаниця.
– Я вірю, що самовіддана служба мого
сина та його побратимів допомогла зупинити наступ проросійських бойовиків на
сході країни. Мій син не ховався від мобілізації, а як тільки отримав повістку на другий
день пішов до війсккомату та заявив про своє
бажання служити саме на сході – обороняти
наш державний кордон, – зі слізьми на очах
розповідала мати Володимира – Надія Салівончик.
Світла пам’ять про патріота-українця
завжди житиме в наших серцях і слугуватиме
прикладом для нинішнього та майбутніх поколінь великовільшанців, – говорили, виступаючи на мітингу, колишня вчителька Володимира Салівончика – Галина Сорока та його
бойовий побратим Володимир Кашелеба. n

учні однієї зі шкіл досліджували бойовий
шлях генерал-майора Ігоря Момота, який
очоливши мотоманеврену групу, виконував
завдання по охороні наших рубежів в АТО.

Учні школи Золотоніського району розповіли
про свого земляка-прикордонника – загиб
лого старшину Сергія Єпіфанова. Героїв, які
віддали найцінніше за незалежність та недоторканність нашої держави, – своє життя,
учасники конференції вшанували хвилиною
мовчання.
Щирими, задушевними були розповіді
й про життя військових, які на сьогодні
захищають рідну землю. Деякі з них після
тяжких поранень перебувають на лікуванні. Діти намагаються підтримувати їх
листівками та власноручно виготовленими
оберегами.
Переможців конкурсу було нагороджено
грамотами та цінними подарунками.
n

Герой «Довжанського»
У селі Дмитрівка Кілійського
району, що на Одещині, відбулося
вшанування пам’яті бойового
побратима і земляка старшого
сержанта Василя Полякова.
Наталія ГУМЕНЮК
Загинув він, виконуючи бойове завдання
у складі підрозділу 10 Мобільного прикордонного загону, який влітку минулого року
тримав один із важких напрямків бойовиків
поблизу пункту пропуску «Довжанський».
Не забуваючи про героя, охоронці кордону,
підтримані його земляками, виступили з
ініціативою до Дня захисника України виготовити та встановити на будівлі загальноосвітньої школи, де вчився Василь, пам’ятну
меморіальну дошку.

Дмитрівчани згадують про земляка
тільки добрими словами. Тут його знали всі,
адже майбутній воїн завжди був прикладом
для своїх ровесників.
«Мав він енергійну та дієву натуру, коли
треба було, не лишався осторонь, першим
кидався на допомогу товаришам, – розповідали про Василя його односельці, вчителі та
бойові друзі. – І дуже пишався, – кажуть вони,
– що служив у лавах «зелених кашкетів».
Участь у заході зі встановлення меморіальної дошки та вшанування односельчанами пам’яті старшого сержанта Василя
Полякова взяли участь його колишні бойові
побратими з 10 Мобільного прикордонного
загону та військовослужбовці Одеського
загону Морської охорони, які чим можуть
допомагають і підтримують родину загиб
лого воїна.
Захід закінчився військовим ритуалом –
салютом на честь пам’яті героя.
n
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соціальний захист
Ольга МІРОШНИЧЕНКО
Одним із обов’язкових елементів системи
соціального захисту військових, що залишився нам у спадок від колишнього Радянського Союзу, є безоплатне надання житла.
Звичайно, це «атавізм» минулого, від якого
вже давно відмовилася більшість розвинених
країн, замінивши безкоштовні помешкання
гідною платнею та іншими додатковими
преференціями для своїх захисників. Однак
попри всю свою недосконалість він – поки
що єдина можливість офіцера чи прапорщика
отримати хоча б наприкінці служби власний
дах над головою.
В Україні свого часу було ухвалено цілу
низку законодавчих актів і різноманітних програм, що мали б поступово вирішити «житлове питання» людей у погонах. Однак це на
папері. Насправді ж квартирні черги не рухалися роками через мізерне бюджетне фінансування, яке, до речі, було благодатним ґрунтом
для різноманітних зловживань.
Облишивши марні сподівання на державну
підтримку, деякі структури робили ставку
на службове житло. Переваги такого підходу
вже протягом тривалого часу досить успішно
демонструє й прикордонне відомство. Однак
реконструйовані казарми та гуртожитки, хоч
і комфортні та сучасні, – усе ж є тимчасовим
помешканням, яке надається винятково діючим
військовим на час їхньої служби. А як бути
тим, хто вже давно звільнився, однак залишається у квартирній черзі? Чи служить там, де не
ведеться будівництво? Звісно, чекати…
І хоча з минулого року держава змінила
пріоритети на користь військових, зокрема й
у фінансуванні житлових програм, накопичені
десятиліттями проблеми так швидко не зникають.
Постанова Кабміну «Деякі питання
забезпечення житлом військовослужбовців
та інших громадян» може стати непоганою
альтернативою для тих, хто роками очікує
на гарантовану законом квартиру. Відтепер її
можна придбати самотужки, отримавши грошову компенсацію. Згідно з цим документом
силові структури та правоохоронні органи
щороку повинні визначати окрему статтю
видатків на надання такої компенсації.
Фахівці переконані, що дана урядова ініціатива є, без сумніву, позитивним кроком.
Адже її реалізація дасть змогу хоча б частково
вирішити житлові проблеми прикордонників, насамперед у тих регіонах та населених
пунктах, де роками не ведеться будівництво.
Це Одеса, Київ, Великі Мости, Кілія та інші.
Сам механізм надання компенсаційних коштів
черговикам поки що перебуває у стадії розробки і повноцінно запрацює лише з початку
наступного року. Однак Адміністрація Держ
прикордонслужби вже направила відповідного листа на адресу Уряду, Мінфіну та МВС
з проханням виділити додатково 50 мільйонів
гривень для її реалізації. Сума невелика, але ці
кошти дозволять «посунути» квартирні черги
вперед насамперед у тих регіонах, де вони
практично застигли на місці.
– Сьогодні на квартирному обліку в Держ
прикордонслужбі перебуває 7 206 осіб. З них
2018 мають право на отримання зазначеної
компенсації. Ми порахували, що в середньому
це більш ніж один мільярд гривень, – розповідає заступник начальника відділу житловоексплуатаційного забезпечення управління
матеріального забезпечення Адміністрації
Держприкордонслужби підполковник Олек-

компенсація пропонуватиметься винятково
за списком черговиків, тож саме дата взяття
військовослужбовця на облік є основним критерієм для її надання. Коли кошти надійдуть,
житлові комісії пропонуватимуть тим, хто
стоїть у черзі першим, отримати компенсацію.
Якщо людина згодна, вона пише заяву, подає у
визначений термін документи, комісія їх розглядає і приймає рішення, яке затверджується
відповідно командирами військових частин.
Потім списки осіб подаються на затвердження
Голові Служби і лише після цього кошти надходять на банківський рахунок.
У тому, що бажаючих отримати компенсацію виявиться чимало, в управлінні не сумніваються, адже постановою значно збільшено

17 – загальна нежила площа житла на
сім’ю з урахуванням вимог державних будівельних норм;

Фахівці переконані, що дана урядова ініціатива є, без
сумніву, позитивним кроком. Адже її реалізація дасть
змогу хоча б частково вирішити житлові проблеми
прикордонників там, де роками не ведеться будівництво.
До переліку також віднесено родини військових, які загинули або пропали безвісти
під час проходження служби, сім’ї померлих

Дпл – додаткова житлова площа, що надається окремим категоріям військовослужбовців та членам їхніх сімей, визначеним законодавством, у розмірі 10 квадратних метрів;
В0 – гранична вартість одного квадратного метра загальної площі житла для
населених пунктів, що визначається згідно
з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від
29 лютого 2012 року № 193. Знайти потрібну
цифру можна за посиланням: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/193-2012-%D0%BF/
paran8#n8.
При цьому для Києва та Київської області
гранична вартість збільшується у 2 рази, для
Львова та Одеси – у 1,75, для інших обласних
центрів і міст – у 1,5 разу.
Якщо військовослужбовець має право на
однокімнатну квартиру, компенсація нараховується за житло загальною площею 40 квадратних метрів.
Для прикладу спробуємо підрахувати,
скільки отримає родина з чотирьох осіб у
Києві. К = (13,65 х 4 + 17) х (7 990 х 2). Виходить 1 мільйон 144 тисячі гривень. Тобто
більше 50 тисяч американських доларів. За
таку суму можна спробувати інвестувати у
новобудову на околиці столиці або придбати
непогану квартиру на вторинному ринку
у передмісті. У Львові та Одесі отримаєте
менше – близько 672 тисячі гривень. У неве-

Гроші чи квадратні метри?
Нещодавно Уряд прийняв постанову, за якою частина бюджетних
коштів направляється на компенсації вартості житла для військовослужбовців. За «живі» гроші люди в погонах, а також ті, хто звільнився
з військ, але й досі перебуває у квартирній черзі, зможуть самостійно
придбати довгоочікувані «квадратні метри». Причому у тому регіоні, який
оберуть самі.
Однак усе не так просто. «Порядок визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм
для отримання жиле приміщення» стосується лише окремих категорій.
По-друге, потрібно чітко визначити, чи підходить такий варіант вам
особисто. А може все ж таки варто дочекатися безкоштовної квартири?
Спробуємо розібратися.
суми виплат, порівняно з тими, які були у
попередніх аналогічних документах. Це дає
змогу сім’ям військових придбати повноцінне
житло, а не розтягувати час очікування на
невизначений термін.
ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ
ПРОГРАМОЮ?
Згідно з ухваленим Урядом Порядком
правом на отримання грошової компенсації за
житло можуть скористатися військовослуж-

Хоча з минулого року держава змінила пріоритети
на користь військових, зокрема й у фінансуванні
житлових програм, накопичені десятиліттями
проблеми так швидко не зникають.
сандр Кондратюк. – Однак зрозуміло, що далеко
не всі погодяться отримати гроші замість квартир. Відповідно до чинного законодавства така

ном здоров’я та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних
заходів.

бовці з вислугою 20 і більше років та члени
їхніх сімей, а також звільнені з військової
служби в запас або у відставку за віком, ста-

осіб, звільнених зі служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я та у зв’язку
із скороченням штатів або проведенням інших
оргзаходів.
При цьому потрібно пам’ятати, що отримати компенсацію військовий може лише
один раз протягом усього часу проходження
служби.
Якщо безкоштовне житло вже було отримано, однак його площа менша від тієї, що
належить за нормами, можна претендувати
на відшкодування вартості квадратних метрів,
яких бракує.
ЯК ОБЧИСЛИТИ
РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ?
Суму коштів, які можна отримати «на
руки», легко порахувати за нескладною формулою: К = (13,65 х N + 17 + Дпл) х В0.
К – розмір компенсації;
13,65 – визначена законодавством норма
жилої площі на одну особу (м²);
N – кількість осіб, які перебувають на
обліку;

ликих населених пунктах – ще менше, однак
і житло там незрівнянно дешевше.
ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ?
Для отримання грошової компенсації та
визначення її остаточного розміру житловій
комісії подаються такі документи:
– рапорт військовослужбовця або заява
для цивільних осіб та нотаріально засвідчена
згода членів його сім’ї на отримання компенсації;
– довідка про склад сім’ї та реєстрацію
місця проживання;
– копії паспорта військовослужбовця і
повнолітніх членів сім’ї, які перебувають з
ним на обліку;
– копія свідоцтва про шлюб;
– копія свідоцтва про народження дитини;
– копія облікової картки фізичної особи
– платника податків військовослужбовця та
членів його сім’ї;
– копія свідоцтва про право власності на
житло за його наявності;
– довідка про отримання (неотримання)
житла військовослужбовцем з колишнього
місця перебування його на обліку;
– документ, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду;
– витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про належне військовослужбовцю та членам його сім’ї, які перебувають з ним на обліку, нерухоме майно;
– дозвіл органу опіки і піклування на
отримання неповнолітнім членом сім’ї компенсації у випадках, визначених законодавством.
n
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На кордонах закордону

Угорщина закривається від сусідів…

«Вимушена міграція»
– цей термін на сьогодні
залишається ключовим
у прикордонній політиці
десятків країн Європи та
Азії. За словами генерального секретаря ООН Пан
Гі Муна, більше чотирьох мільйонів осіб були
змушені покинути свої
домівки в Сирії через війну.
Він також зазначає, що
нинішня міграційна криза
є найбільшою з часів Другої
світової війни. Від припливу
біженців найбільше страждають Йорданія, Туреччина,
Ліван та Ірак. Однак не
оминула ця проблема і ЄС:
за даними прикордонного
агентства Frontex, за перші
дев’ять місяців 2015 року на
територію країн Спільноти
прибуло понад 710 тисяч
мігрантів – втричі більше,
ніж за весь минулий рік.
Ескалація напруження,
спричинена сирійським
конфліктом, активізацією
ісламських угруповань на
Близькому Сході та агресивною політикою Росії, змусила уряди багатьох країн
кардинально переглянути
свої взаємини із сусідами
та вдатися до жорстких
заходів, аби максимально
убезпечитися від можливих
загроз. А політичні лідери у
своїх месиджах все частіше
віддають перевагу принципу
«кожен за себе»…

Країна вводить тимчасовий контроль
на кордоні зі Словенією. Рішення проводити перевірку обумовлено тим, що біженців доставляють до угорських кордонів саме
через Словенію. Глава МЗС цієї країни Петер
Сійярто підкреслив, що такий захід не супере
чить Шенгенській угоді. Згідно з нею на кордонах між країнами-членами у виняткових
випадках і кризових ситуаціях може вводитися тимчасовий контроль терміном до двох
місяців.
У вересні Угорщина вже закрила кордон із
Сербією, що не входить в ЄС, а нещодавно –
300-кілометрову ділянку з Хорватією, яка не
належить до Шенгенської зони. Тому групи
біженців тепер рухаються у напрямку словен-

ського кордону. Звідти мігранти прямують в
Австрію чи Німеччину. Будувати загородження
на рубежі зі Словенією Угорщина не планує,
оскільки це суперечить умовам Шенгену.
Також повідомляється, що на знак добросусідства Польща найближчим часом відправить в Угорщину сімдесят прикордонників з відповідним обладнанням для надання
допомоги в охороні рубежів. Про це заявила
прем’єр-міністр Польщі Ева Копач. Вона також
повідомила, що її країна готова взяти участь
у зміцненні Європейської агенції з охорони
зовнішніх кордонів ЄС (Frontex), додавши,
що Польща вже надала в розпорядження європейської інституції літак, гелікоптер, а також
направила туди майже 40 фахівців.
n

…А Хорватія відкривається
Хорватія відкрила для мігрантів свій кордон із Сербією, ліквідувавши таким чином
одну з найсерйозніших перешкод на шляху
тисяч біженців, які намагаються пробитися
через балканські держави до Західної Європи.
Мігранти були настільки відчайдушними,
що після відкриття воріт кинулися під проливним дощем по дорозі до Хорватії, залишивши
свої речі.
Агентство ООН у справах біженців
назвало умови перебування у сербському
таборі для мігрантів у Беркасово, жахливими.
Речниця агентства Меліта Сунджич зазначає,

що у ньому багато маленьких дітей, осіб із
обмеженими можливостями та тих, хто дорогою сюди захворів. «Це не місце для людей,
вони не можуть спати – можуть лише стояти в
багнюці», – повідомляє представниця Агенції
ООН.
За декілька днів Хорватія відправила
щонайменше два потяги і декілька автобусів
із мігрантами на північ у бік кордону зі Словенією. Водночас влада останньої звинуватила
сусідню країну в порушенні угоди щодо обмеження таких перевезень до 2,5 тисячі людей на
день.
n

Щоб і миша не прошмигнула
Профспілка поліції ФРН закликає побудувати паркан на кордоні з Австрією. «Німеччині не слід продовжувати надсилати сигнали
«Приїжджайте всі до нас», – заявив глава
профспілки Райнер Вендт, стверджуючи, що
внутрішній порядок стабільної Німеччини
опинився під загрозою. Він закликав спорудити паркан, щоб зупинити безперервний потік
біженців, які постійно прибувають у цю країну. За словами Вендта, такі кроки спричинять
ланцюгову реакцію. «Якщо ми у такий спосіб закриємо наш кордон, тоді Австрія закриє
кордон із Словенією, і саме такий ефект нам
необхідний», – підкреслив лідер профспілки.
На його думку, без такого загородження немає
сенсу створювати транзитні зони для біженців.
«Наш внутрішній порядок опинився під загрозою, ми стоїмо на порозі соціальних хвилювань, і хтось повинен натиснути на гальмо», –
попередив він.

Водночас міністр внутрішніх справ ФРН
Томас де Мезьєр відхилив цей заклик. Він зауважив, що дискусія про створення транзитних
зон не повинна доходити до пересмикувань.
Загороджувальний мур довжиною 90 кіло-

Стіна не врятує

метрів планує звести на кордоні з РФ і влада
Латвії. У МВС країни розповіли, що такий
захід необхідний для обмеження потоку нелегальних мігрантів з Росії. Міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс зазначає,
що, облаштовуючи свій кордон, країна також
прагне захисту інших країн ЄС. За його словами, Рига повинна створити систему, яка
запобігатиме можливості безкарно перетнути
кордон або хоча б дозволить отримувати «незаперечні докази наявності слідів». 2015 року на
проект облаштування східного кордону Латвії
виділили півмільйона євро. Наступного планують витратити вже понад три мільйони.
Нагадаємо, що наприкінці серпня повідом
лялося про плани Естонії встановити двометровий паркан на кордоні з Росією. Однак
пізніше міністр закордонних справ цієї країни
Марина Кальюранд повідомила, що будівництво такої стіни не ведеться.
n

Перехоплять навіть птаха

А от Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху діяв навпаки – призупинив будівництво нової стіни на кордоні з арабським кварталом у східній частині Єрусалиму. Її планувалося встановити для того, щоб захистити
єврейське населення від нападів. Уряд також збирався відгородити аналогічною спорудою від єврейських кварталів арабське поселення Ісавія.
Зважаючи на хвилю критики з боку правих політичних сил, Нетаньяху заморозив план будівництва стіни безпеки. Як пишуть ЗМІ, ймовірно, проект не буде відновлено найближчим часом. Напередодні поліція встигла встановити ряд бетонних блоків на кордоні арабського кварталу Джабель Мукабер і єврейського району Армонія Ханаців. Раніше
група міністрів в уряді Ізраїлю виступила проти будівництва стіни,
оскільки вона, на думку урядовців, поклала б початок поділу Єрусалима
на єврейську та арабську території.
n
Літаки ВПС Туреччини збили невідомий літак, що перетнув кордон з
боку Сирії. «У повітряному просторі Туреччини на турецько-сирійському
кордоні було виявлено літак невідомої державної приналежності. Після
триразового попередження він продовжував політ. Після цього наші винищувачі відкрили вогонь і збили цей літак», – йдеться в повідомленні Генштабу Збройних сил Туреччини. Там підкреслюють, що порушення повітряного простору країни й надалі будуть рішуче припинятися.
Нагадаємо, що Туреччина пригрозила задіяти військовий порядок у
разі повітряних вторгнень. «Наші правила цілком зрозумілі: незалежно
від того, хто порушує повітряний простір, турецькі збройні сили отримали ясні інструкції. Буде перехоплено навіть птаха», – заявив прем’єрміністр Туреччини Ахмет Давутоглу.
n
Сторінку підготувала Ольга МІРОШНИЧЕНКО
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благочинність

Допоможемо разом!
До редакції газети «Прикордонник України» звернувся ветеран-прикордонник старшина
Михайло Смолин, який багато років віддав службі у Львівському прикордонному загоні. У
родині нашого побратима велике горе – важка хвороба вразила його сина – Михайла Смолина.
2014 року 20-літньому юнаку лікарі поставили страшний діагноз – лімфома Ходжкіна (різновид раку, який вражає лімфатичні вузли та інші органи імунної системи організму людини).
Хлопцеві потрібна донорська трансплантація кісткового мозку. Цю операцію Михайлові
погодилися зробити в Туреччині, але вартість її становить від 125 до 175 тисяч доларів США.
Це непідйомна сума для родини військового пенсіонера. Отож прохання до усіх небайдужих
відгукнутися та допомогти у лікуванні Михайла Смолина!
Реквізити для допомоги:
картка Приватбанку 5168757300637644, Отримувач: Смолин Галина Григорівна

зірки на погони

Змагаються «джури»
У ВПС «Шегині» відбувся другий тур змагань на першість Мостиського прикордонного загону із
всеукраїнської юнацької військовопатріотичної гри «Джура».
Іван ГАЛКІН
У них взяли участь командипереможниці районних змагань, а саме
клуби юних друзів прикордонників із Старосамбірського, Мостиського та Яворівського районів Львівщини. У ході першості
учасники змагалися за такими нормативами: стройова підготовка, розбирання
(збирання) зброї, підтягування на перекладині, комплексна силова вправа, естафета,
кульова стрільба та кидання гранати. Про-

тягом усього турніру розрив між командами
був дуже незначним, тож суддям довелося
прискіпливо рахувати зароблені бали, аби
визначити переможців.
Як і торік, краще всіх підготувалася та
найзавзятіше боролася команда «Прикордонник» Краковецької ЗОШ. Друге місце
посіла команда «Леопард» Смільницької
ЗОШ. Замкнула тріо переможців збірна
Буцівської ЗОШ.
За участь у змаганнях всі учасники
нагороджені цінними подарунками, призові
місця відмічені пам’ятними кубками. На
завершення спортивного дійства шегинські
господарі організували для дітей солодкий
стіл та екскурсію по ВПС.
Наприкінці жовтня переможці змагань
боротимуться за першість Західного регіо
нального управління, що має відбутися в
Кінологічному навчальному центрі ДПСУ. n

від щирого серця!
Рада та актив громадської організації
ветеранів прикордонної служби «Ветеран
кордону» щиро та сердечно вітають майора
запасу КУДРІЯШКА Володимира Степановича з 80-річним ювілеєм; капітана запасу
ЦИПКУНОВА Миколу Олексійовича,
старшого прапорщика запасу СЛАВОВА
Данила Даниловича – з 65-річчям; старшого
прапорщика запасу ВЕРБИЦЬКОГО Володимира Васильовича – з 60-річчям; старшого
прапорщика запасу ГРАБКА Владислава
Павловича – з 45-річчям та іменинників жовтня: полковників запасу – ВІГОВСЬКОГО
Андрія Андрійовича, ЗВОНАРЬОВА Івана
Івановича, МЕЛЬНИКА Миколу Олексі-

йовича, ГОРИНЦЕВА Олександра Васильовича; підполковників запасу – МИХАЙЛОВА Володимира Степановича, КОВРИГУ Олександра Тимофійовича; майорів
запасу – КОРНІЄНКА Олега Івановича,
КЕРОДА Віталія Олеговича, старших прапорщиків запасу – ЛУКОВСЬКОГО Костянтина Михайловича, ТОЛСТІКОВА
Віктора Олексійовича, ЛУБЕНЦЯ Федора
Івановича, ІГНАТЕНКА Федора Михайловича та старшого сержанта запасу БУНЕЄВУ Ольгу Василівну!
Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у
повсякденній праці, злагоди у сім’ях та
мирного неба!

від 14 жовтня 2015 року №967-ос
Присвоїти чергове військове
звання достроково:
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню ДПСУ
підполковник медичної служби
майору медичної служби САВЧУКУ
Андрію Володимировичу
підполковник
майору РЕШЕТНІКОВУ Олександру
Сергійовичу
по Південному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору ГУБКУ Дмитру Миколайовичу
по Північному регіональному управлінню ДПСУ
старший лейтенант
лейтенанту СУДІНІЙ Лідії Євгеніївні
по Адміністрації ДПСУ
підполковник
майору ТАРАНЧЕНКУ Євгену Володимировичу
старший лейтенант
лейтенанту КИСАРЦЮ Олександру
Володимировичу
Присвоїти чергове військове
звання:
по Північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
полковник
підполковнику ЧОРНОМУ Олександру Володимировичу

підполковник
майору СІМУШИНУ Василю Івановичу
по Західному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковник
майору МАЙКУТУ Михайлу Миколайовичу
майору МАРТИНЮКУ Олександру
Васильовичу
від 15 жовтня 2015 року №970-ос
підполковник
по Північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
майору БАРТКОВУ Роману Михайловичу
майору ДОЩИНСЬКОМУ Володимиру Вікторовичу
майору МИХАЙЛЮКУ Олександру
Степановичу
майору ХРУЩУ Леоніду Миколайовичу
від 19 жовтня 2015 року №980-ОС
полковник
по Західному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковнику ІРШЕНКУ Володимиру Володимировичу
Управління кадрового
забезпечення АДПСУ

час

Не забудьте
перевести годинник!
Олена ТАЩИЛІНА

Катя Іванова
Одеська область.
Допоможіть знайти
14-річну Катерину Іванову!
11 жовтня 2015 року дівчинка пішла з дому та більше рідні її
не бачили. Як повідомили співробітники міліції, напередодні зникнення Каті, між нею та
однолітками сталося непорозуміння. Де може бути дівчинка, зараз невідомо.
Прикмети дитини: виглядає на 14-15 років,
близько 176 см на зріст, худорлявої статури, довге
темно-русяве волсося, карі очі.
Одяг: чорне пальто, блакитний
спортивний светр, чорні вельветові брюки,
темно-сині кросівки, бірюзовий шарф.

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

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

61023

Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 13.05.1996 року
№ 509 «Про порядок обчислення часу на
території України» 25 жовтня 2015 року
о 4-ій годині за київським часом у нашій
державі скасовується літній час із переведенням годинникової стрілки на 1 (одну)
годину назад.
Літній час, як відомо, вводиться в багатьох країнах для економії електроенергії,
відповідно до рекомендацій Європейської
економічної комісії ООН для гармонізації
міжнародних інформаційних систем. Наразі
перехід на сезонний час запроваджується в
110 країнах світу.
Водночас багато держав Азії живуть
за єдиним часом. Так наприклад, не переводять стрілки годинника Росія, Японія,

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Головний редактор
Головний редактор
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14. Тел.: 581-68-15
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ
Олег БОЙКО
Заступник
Замовлення: 43468Верстка: Сергій ПОЛІЩУК
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З питань розміщення реклами на шпальтах газети звертатися

Черговий по номеру
Андрій ГЕРАСИМКІВ
у відділ реклами та договірної роботи Інформагентства
Василь КЛИМЕНКО
Держприкордонслужби України за тел.: (044) 566-43-30

Китай, а також Казахстан і Киргизія. У
США рекомендовано переводити час, проте
в деяких штатах цього не роблять.
Деякі дослідники вважають, що перехід
на сезонний час негативно відбивається на
здоров’ї людей. Проте вчені ще повністю не
довели, що біоритми людини при переході
на інший час серйозно порушуються.
n

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.

