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«Незалежно
від того, хто буде
господарем Білого дому, наша місія
в Україні матиме своє продовження»

Наскільки тісним є військове співробітництво
України і США та як вплине результат
президентських виборів в Америці на її
оборонну політику в Україні, розповідає
командувач Сухопутних військ США у
Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.
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Прикордонник

З гідністю проти негідників

ÒÒß
ÏÐÎ ÆÈУкраїни

21 листопада українці відзначають День
Гідності та Свободи. Як зазначено у відповідному
Указі Президента, це свято запроваджено з метою
«вшанування громадянської мужності у
відстоюванні прав людини та європейського
майбутнього України, відданості ідеалам
свободи, справедливості, утвердження в
державі демократичних цінностей».
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Подвиг, закарбований у вічності

стор.

кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,603 ìëí îñ³á
òà 380 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â
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Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 421 îñîáó,
çîêðåìà, 3 íåçàêîíí³ ì³ãðàíòè

Вèëó÷åíî 6 îäèíèöü çáðî¿,
8 áîºïðèïàñ³â
òà 27,5 êã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 10,839 ìëí ãðèâåíü
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коротко
про головне
Зростання зарплат
і пенсій – лише
початок

Піднімаючи мінімальні пенсію та
заробітну плату в Україні, Уряд робить
перші кроки у підвищенні соціальних
стандартів наших громадян. Про
це заявив Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман на засіданні Уряду.
«Я хочу, щоб у кожному селі, селищі й
місті української держави зараз почули:
це тільки початок. Все найгірше вже
минуло», – підкреслив він.
Прем’єр-міністр зауважив,
що з 1 грудня 2016 року в Україні
підвищуються соціальні стандарти –
мінімальна пенсія в Україні зросте
на 10 відсотків, а наступного року її
буде підвищено ще на 10 відсотків.
При цьому Глава Уряду не виключає,
що показник зростання соціальних
стандартів 2017 року буде переглянуто
за результатами виконання бюджету.
Наступного року Уряд передбачає
зростання економіки на три відсотки.
Також з 1 січня 2017 року мінімальну
заробітну плату буде збільшено удвічі.
Таким чином, будь-який громадянин
у країні, що працює, не зможе
отримувати заробітну плату менше, ніж
3200 гривень. Крім того, наступного
року заплановано збільшення
заробітної плати вчителів на 30
відсотків і лікарів – на 20. «Сукупно
зростання відбувається. Звісно, ми
хочемо його пришвидшувати, але це
пов’язано з розвитком національної
економіки, – наголосив Прем’єрміністр. – Ми робимо перші кроки
у тому, щоб підвищувати соціальні
стандарти громадян України».
Сергій ПОЛІЩУК

Професійні
реформатори

Для кадрового оновлення та
посилення державної служби Урядом
схвалено Концепцію запровадження
посад фахівців з питань реформ. Як
повідомили у Департаменті інформації
та комунікацій з громадськістю
секретаріату КМУ, прийняття даного
рішення зумовлене відсутністю на
державній службі спеціалістів, здатних
виконувати завдання з підготовки та
реалізації ключових національних
реформ. Така ситуація виникла через
непрозору систему добору на посади
державної служби, а також через
відсутність мотивації держслужбовців,
зокрема й фінансової.
Призначатимуться такі фахівці на
посади державної служби (категорії
«А», «Б» і «В») за результатами
відкритого конкурсу відповідно
до вимог і порядку, визначених
Законом України «Про державну
службу». Крім того, вони обов’язково
проходитимуть випробувальний
термін: два місяці. Також щороку їхня
робота оцінюватиметься на загальних
підставах відповідно до вищезгаданого
закону. Створення команди фахівців з
питань реформ має відбутися у кілька
етапів: з листопада по грудень 2016
року та з січня по березень 2017 року.
Претендувати на зайняття такої посади
може кандидат, який відповідає низці
вимог. Зокрема, володіє навичками
проектного управління, має здатність
до стратегічного планування і
аналізу, творчі здібності, обізнаний
в політичній та соціальній ситуації в
країні, знає іноземну мову, а також уміє
працювати в стресових ситуаціях.
Олена ТАЩИЛІНА

Д Е Р Ж А В А
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міжнародна політика

ООН визнала Росію окупантом
15 листопада Генеральна
Асамблея ООН схвалила
резолюцію «Ситуація з правами
людини в Автономній Республіці
Крим та місті Севастополь
(Україна)», ініційовану
українською стороною.
На підтримку документа
виступили 73 держави,
76 – утримались. Проти –
голосували 23 країни, серед яких
і Російська Федерація.
Андрій КУЧЕРОВ
Співавторами української резолюції стала
41 держава-член ООН. Уперше в офіційних
документах Організації Об’єднаних Націй Росія
визнається державою-окупантом, а Автономна
Республіка Крим та місто Севастополь – тимчасово окупованою територією. Крім того, в резолюції підтверджується територіальна цілісність
України та невизнання анексії українського
півострова. Схвалена ООН резолюція засуджує
«обмеження прав людини, дискримінаційні
заходи і практика щодо жителів тимчасово окупованого Криму, в тому числі кримських татар,
а також українців і осіб, які належать до інших
етнічних та релігійних груп, з боку російської
окупаційної влади» .

Документ також закликає Росію надати
міжнародним правозахисним механізмам,
насамперед місії ООН з моніторингу за
дотриманням прав людини в Україні, безперешкодний доступ до Криму з метою
забезпечення моніторингу ситуації з правами людини, а також просить управління
Верховного комісара ООН з прав людини
підготувати окремий тематичний звіт щодо
ситуації на півострові. У грудні 2016 року
заплановано затвердження ухваленої резолюції на пленарному засіданні Генеральної
Асамблеї ООН.
А тим часом Міжнародний кримінальний суд назвав окупацію Криму міжнародним збройним конфліктом між Україною та
Росією. Саме такі формулювання містяться у
щорічній доповіді прокурора суду Фату Бенсуди, оприлюдненій на офіційному сайті орга-

нізації. «Наявна інформація свідчить про те,
що ситуація в межах території Криму і Севастополя рівнозначна міжнародному збройному
конфлікту між Україною і Росією», – йдеться
у документі.
«Цей міжнародний збройний конфлікт
почався не пізніше 26 лютого (2014 року),
коли Російська Федерація розгорнула особовий склад своїх збройних сил, щоб отримати
контроль над частинами території України
без згоди українського уряду», – констатує
прокурор.
«Право міжнародних збройних конфліктів
можна застосувати до даної ситуації і після 18
березня 2014 року (так зване «приєднання»
Криму та Севастополя до складу РФ) у тій
мірі, в якій події на території Криму і Сева
стополя будуть рівнозначні стану триваючої
окупації», – йдеться в документі.
n

законодавство

Пригальмуй у прикордонні!
З метою підвищення
ефективності охорони
державного кордону та
створення умов для своєчасного
виявлення й запобігання
порушень водіями транспортних
засобів законодавства з
прикордонних питань Уряд вніс
зміни до Правил дорожнього руху.
Олег СЛОБОДЯН
Зокрема, доповнено вимоги до дорожнього знака «В’їзд заборонено», введено
додаткові знаки «Початок прикордонної
смуги», «Кінець прикордонної смуги», «Початок контрольованого прикордонного району»,
«Кінець контрольованого прикордонного
району». Окрім того, відтепер водії, які рухаються в межах контрольованого прикордон-

ного району, зобов’язані зупинятися на вимогу
уповноваженої особи Держприкордонслужби
або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.

Нагадаємо: до сьогодні водії транспортних засобів, пересуваючись у контрольованих прикордонних районах, часто ігнорували вимоги Положення про прикордонний
режим, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.07.1998 №1147 щодо
обмеження руху, огляду та перевірки транспортного засобу і реєстраційних документів
на нього. Вони посилались на те, що ця постанова регулює правила їхньої поведінки і відповідальність лише як звичайних громадян,
а не як учасників дорожнього руху і водіїв.
Саме тому для врегулювання цього питання
та приведення у відповідність до існуючого
законодавства були прийняті відповідні
зміни.
Фахівці переконані: таке рішення сприятиме посиленню правопорядку у прикордонні,
адже допоможе правоохоронцям виявляти та
притягувати до відповідальності не лише звичайних порушників Правил дорожнього руху,
а й водіїв, які використовують свої транспортні
засоби для протиправної діяльності.
n

техніка

Швидкий і надійний
Голова Держприкордонслужби генерал-полковник Віктор Назаренко
перевірив ходові характеристики нового швидкісного патрульного катера
типу UМС-1000, який надійшов прикордонникам Маріупольського ЗМО.
Андрій ДЕМЧЕНКО
Тактико-технічні характеристики катера,
який, до речі, побудовано на вітчизняному
підприємстві, дозволять успішно нести службу
з охорони морських рубежів країни та ефективно виконувати покладені завдання. Дана
модель відрізняється від збудованих у минулі

роки катерів цього ж проекту і є їх новою
модифікацією.
Зокрема, на відміну від інших плавзасобів, він має інші обводи корпусу та більшу
довжину. Для швидкості катера застосовано
два сучасних водометних пристрої, що дозволяють розширити межі застосування катера
на ділянках з меншими глибинами. Також він
оснащений сучасним навігаційним обладнанням і засобами зв’язку.
n
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Прикордонник
України
гарячі будні

першість

Номери
для сепарів

Екстра ДІПС-клас
У Навчальному центрі
Держприкордонслужби
України імені генерал-майора
Ігоря Момота відбувся вже
традиційний турнір серед
дільничних інспекторів
прикордонної служби. За
звання кращого ДІПСа та
командну першість боролися
25 прикордонників із п’яти
регіональних управлінь
відомства.
Володимир ДАШУК,
фото автора
Окрім теоретичних завдань, інспекторам
необхідно було успішно вирішити й практичні задачі. Отож, склавши комплексний
тест, учасники змагань приступили до практичного відпрацювання набутих професійних
навиків. У ході першого етапу – індивідуальної першості – кожен прикордонник, екіпірований зброєю та спецзасобами, демонстрував свою майстерність у водінні мотоцикла,
вправлявся у виявленні слідів порушника на

контрольно-слідовій смузі, а також розшукував поранених та надавав їм першу медичну
допомогу.
Фінальний етап турніру – естафета –
видався надзвичайно напруженим і водночас
видовищним. На старті кожен учасник повинен
був швидко екіпіруватися, сісти на мотоцикл і
здійснити моніторинг державного кордону. В
ході огляду інспектор, використовуючи тепловізор, мав виявити правопорушника, визначити
відстань до нього та здійснити його затримання.
Варто зазначити, що дільничні інспектори
продемонстрували високий командний дух,
взаємодопомогу, злагодженість та бажання
досягти найкращого загального результату.
В індивідуальній першості переможцем
став старшина Микола Перцов (Бердянський
загін). Друге місце виборов прапорщик Віталій Єрошенко (Сумський загін). Третє місце,
набравши однакову кількість балів, посіли
старший прапорщик Володимир Щербина
(Чернігівський загін) та старший прапорщик
Сергій Гавриленко (Одеський загін).
За підсумками естафети місця розподілилися наступним чином: перше місце посіла
команда Східного регіонального управління,
друге закріпилося за командою Західного
регіонального управління, третє місце виборола команда Азово-Чорноморського регіонального управління.
n

логістика

Тест-драйв по-прикордонному
На базі
Навчального центру
Держприкордонслужби
України представлено 25
нових і модернізованих
зразків транспортних
засобів та спеціальної
техніки, які нещодавно
поповнили автопарк
відомства. Презентація
відбулася в рамках збору
керівного складу підрозділів
інженерно-технічного
забезпечення спільно з
вітчизняними виробниками
бойових машин.

Володимир ДАШУК
З метою переоснащення підрозділів охорони рубежу Держприкордонслужба активно
закуповує новітні зразки техніки, в тому числі
й вітчизняного виробника. Закупівля здійснюється за бюджетні кошти та в рамках реалізації проектів міжнародної технічної допомоги.
Відтак вітчизняне прикордонне відомство повсякчас вивчає нові зразки техніки, що
можуть бути закуплені та прийняті на озброєння. Однак основною вимогою незмінно
залишаються надійність і максимальне пристосування машин для виконання завдань
з охорони та захисту державного кордону, а
також логістичне забезпечення.

Випробовували новітню техніку, як і
годиться, в екстремальних умовах. Прикордонники за кермом автомобіля долали водні
перешкоди, штурмували круті схили та пересувалися трасою підвищеної складності.
– Ми постійно здійснюємо пошук нових
зразків техніки та спорядження. Передусім
проводимо тестові випробування. Без попереднього вивчення жоден зразок техніки на
озброєння прийняти неможливо. Сьогодні
ми вивчаємо тактико-технічні характеристики, основні вузли та агрегати. Це перший
етап. Під час наступного машини опробовуватимуть уже безпосередньо у підрозділах, –
розповів директор Департаменту ресурсного
забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби полковник Олександр Гура.
Крім цього, офіцери-автомобілісти також
перевіряли технічний стан, комплектацію,
розміщення комплекту запчастин, приладдя
та документацію запропонованих зразків. За
результатами випробувань буде визначено,
чи можуть ці автомобілі використовуватися
в майбутньому для посилення підрозділів
відомства, в тому числі й у зоні АТО.
n

У контрольному
пункті в`їзду-виїзду
«Мар’їнка» прикордонники
Краматорського загону спільно
з представниками фіскальної
служби завадили перевезенню
через лінію розмежування
великої партії засобів для
роботи мобільних телефонів.
Товар віз на підконтрольну
бойовикам територію
34-річний громадянин України
у багажнику автомобіля
«Шкода Октавія». Під час
перевірки транспортного засобу
правоохоронці виявили тисячу
стартових пакетів та 100 тисяч
карток поповнення мобільних
операторів. Приблизна вартість
знайдених товарів – близько
чотирьох мільйонів гривень.
Світлана САВЧУК

Арсенал
у очереті

Справжній схрон
боєприпасів виявили на околиці
села Павлівка співробітники
Краматорського загону спільно
з представниками Національної
поліції. У потайнику,
влаштованому в очереті на
березі озера, невідомі ховали 6
гранат РГД, одну – Ф1, запали
до них, сигнальну ракетницю
та понад 60 набоїв різного
калібру. Небезпечну знахідку
передано співробітникам
Нацполу.
Людмила ТКАЧЕНКО

Мадам,
на вихід!

Громадянку Молдови,
яка у себе на батьківщині
підозрюється у кримінальному
злочині, затримали у пункті
пропуску «Нові Яриловичі»
прикордонники Чернігівського
загону. Під час перевірки
документів спрацювала база
даних Інтерполу щодо її
арешту. Жінку розшукували за
підозрою в організації торгівлі
людьми, зокрема у причетності
до переправлення жінок у
Туреччину для використання у
сфері секс-індустрії.
Олександр ТИХОНОВ

Закарпатські
водолази

На кордоні з Румунією
прикордонники України та
Румунії затримали групу осіб,
які намагалися переправити
через Тису партію сигарет.
Для цього контрабандисти
використовували гідрокостюми.
Правоохоронці відділу «Ділове»
Мукачівського загону помітили
порушників у тепловізор і
одразу ж повідомили про них
румунським колегам. Невдовзі
усіх трьох «іхтіандрів» було
затримано, щоправда, одного –
лише після попереджувальних
пострілів. Під час перевірки
прилеглої території у різних
місцях прикордонники виявили
16 пакунків сигарет.
Ігор ПЛЕТЕНЬ
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гість номера

«Незалежно від того, хто буде
господарем Білого дому, наша місія
в Україні матиме своє продовження»
В умовах зовнішньої
агресії Україна не лише
підтримує обороноздатність
власних Збройних Сил, але
й реформує сектор безпеки
за стандартами НАТО.
Суттєво сприяють цьому
процесу міжнародні партнери.
Найактивніший із них –
Сполучені Штати Америки.
Наскільки тісним є військове
співробітництво України і
США та як вплине результат
президентських виборів
в Америці на її оборонну
політику в Європі і в Україні
зокрема, актуальне інтерв’ю
з командувачем Сухопутних
військ США у Європі генераллейтенантом Беном
Ходжесом.

матерів, переплутавши Вас із українським добровольцем, прямо на
вулиці пов’язала блакитно-жовту
стрічку, яку Ви носите на своєму
наплічнику? Скажіть, будь ласка,
що Вас вражає у народові, який уже
третій рік протистоїть російській
агресії?
– Мене вражає незламність українського
народу. Це сильні, самовіддані та неймовірно патріотичні люди. Жінка, котра дала
мені стрічку, була не набагато старшою за
мене і стояла на вулиці. Ми саме чекали,
щоб вирушити до навчального центру, де
відбувалися тренування. Вона поцікавилася,
звідки ми. Зі мною був офіцер із Литви,
який заговорив з нею російською мовою.
Вона заплакала, коли він сказав, що ми
представляємо НАТО. І тоді зняла жовтоблакитну стрічку зі своєї сумочки і віддала її
мені. Це було два роки тому. Її жест служить
мені нагадуванням про багату історію вашої
країни та бажання народу бути вільними й
жити у незалежній, суверенній країні.

Спілкувалися
Сергій ЧЕРЕВАТИЙ,
Вадим КРУТІЙ,
Валентина ЛАЗАРЧУК
– Пане Фредерік, Ви зіграли ключову роль у створенні Навчального
центру підготовки підрозділів в
Яворові. Як Ви оцінюєте рівень українських підрозділів, підготовлених
інструкторами США та інших країн
НАТО в рамках Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки?
– Дякую за питання. Передусім варто
наголосити, що це – колективна робота.
Адже окрім США, до спільних заходів підготовки долучилися також Канада, Великобританія, Польща та Литва.
Я справді вражений тим, наскільки
стрімко зростає якість підготовки та тренувань українських підрозділів. Зараз вони
демонструють значно вищі результати,
ніж це було на початку роботи Об’єднаної
багатонаціональної групи з підготовки –
«Україна» (JMTG-U). Це означає, що вони
рухаються у правильному напрямку. Тож
у цілому я дуже задоволений результатом
проведених заходів.

Афганістані. Тож тут у нас була хороша
нагода відпрацювати питання злагодженості дій у зовсім іншому середовищі.
Хочу дещо додати стосовно першого
питання. На мій погляд, на початку
Збройним Силам України було надзвичайно важко відкликати підрозділ
у повному складі із зони АТО та відправити на 8-тижневу перепідготовку. Те ж
саме стосувалося й участі в навчанні професійних і досвідчених офіцерів. Однак
зараз кількість боєздатних підрозділів
значно виросла й керівництво Збройних
Сил України демонструє цілковиту підтримку нарощуванню спільних заходів
підготовки. Хочу сказати, що Генеральний штаб приділяє особливу увагу відновленню виведених з АТО підрозділів та їх
якісній перепідготовці.

– Більшість українських військовослужбовців, які проходять підготовку в рамках Об’єднаної багатонаціональної групи підготовки, мають
великий бойовий досвід. Які нові
навики ваші солдати здобувають
під час спілкування з українськими
військовими у ході підготовки і проведення спільних навчань?
– Хочу зазначити, що мої солдати і я
особисто взяли багато корисного від українських військовослужбовців, котрі повернулися із зони АТО. По-перше, я ніколи не
потрапляв під російський артобстріл. Мені
не доводилося мати справу з російськими
безпілотниками чи засобами радіоелектронної боротьби. Отже, від ваших військових ми
навчилися, як протидіяти військовим загрозам такого роду.
Звісно, більшість американських солдатів є досить досвідченими. Свій досвід
вони здобували головним чином в Іраку та

– Питання якості й кількості
резервістів має велике значення для
будь-якої країни. Яким чином досвід
США може бути корисним Україні
для формування власних резервів, що
можуть бути швидко мобілізовані у
випадку якихось кризових ситуацій
або початку воєнних дій?
– В Америці ми залежимо від резервів
і Національної гвардії, представленої всіма
штатами. Більшість наших логістів, інженерів, підрозділів військової поліції, служби
зі зв’язків із цивільною адміністрацією та
населенням, інших важливих структур перебувають у резерві. У мирний час у них немає
нагальної потреби, чого не можна сказати
про період війни. Перевівши їх у резервний формат, ми тим самим забезпечуємо
підтримання їх готовності без необхідності
постійного застосування. Це дає можливість
зберігати їхню функціональність і водночас
заощаджувати.

Ми намагаємося досягнути балансу між
силами, що реагуватимуть швидко, а також
повноцінного резерву, що в разі необхідності забезпечить потреби під час тривалого
конфлікту. Я думаю, що Україна зможе знайти для себе правильний баланс.
– Пане генерале, Ви є частим гостем в Україні. Як Ви оцінюєте нинішній стан двостороннього військового
співробітництва між Збройними
Силами України та ЗС США в Європі?
Які перспективи цих взаємин?
– США дуже чітко заявляють про свою
позицію: ми підтримуємо суверенітет України. Так само як і Німеччина, Франція та інші
європейські країни. Про що свідчать санкції ЄС. Як на мене, це вагомий знак поваги
та підтримки української суверенності.
Очікую, що Збройні Сили США матимуть
завдання й надалі надаватимуть необхідну
допомогу Україні. Так, уже зараз визначено
підрозділ, що прибуде в Яворів на початку
наступного року.
Радник стратегічного рівня генерал
Джон Ебізейд є одним із найкращих американських генералів за останні 30 років.
Він напряму співпрацює з Міністерством
оборони України та Генеральним штабом.
Все це, очевидно, говорить про те, що в нас
далекоглядні плани стосовно надання підтримки Україні. Нашим військовослужбовцям, до речі, дуже подобається в Яворові.
Наразі їх тут 300. Раніше наші вояки разом
виконували завдання в операціях в Іраку
та Афганістані. У наших відносин є багате
минуле і, я переконаний, буде не менш насичене майбутнє.
– На одній із прес-конференцій
2015 року Ви розповіли дуже зворушливу історію про те, як одна з

– Якщо б Ви були українським
юнаком, то прийняли б рішення йти
служити до війська? Що б Ви сказали
нашим молодим людям, які мають
прийняти сьогодні таке рішення?
– Щойно я закінчив спілкуватися з групою із близько 250 курсантів в Національній
академії сухопутних військ. Мене вразило
те, наскільки вони професійно підготовлені та обізнані. Серед багатьох варіантів
вони обрали курсантський шлях, щоб згодом стати офіцерами. І це незважаючи на
те, що ваша країна перебуває у стані війни.
Вони взяли на себе відповідальність у такий
складний час. Це яскравий приклад для
молоді. Також сьогодні вранці я відвідав військовий госпіталь у Харкові. Там я побачив
мужніх чоловіків, які, на жаль, отримали
поранення в зоні АТО. Вони теж є наочним
прикладом тих, хто першим зробив крок
уперед. Незважаючи на те, що більшість із
них не пробули в армії й року, вони змогли
взяти на себе відповідальність із захисту
Батьківщини.
– Пане генерале, на Вашу думку,
як позначиться обрання нового президента США на двосторонній співпраці між нашими країнами у військовій сфері, зокрема на реалізації тих
ініціатив, які вже реалізовуються в
Україні?
– Безпека і стабільність в Європі в усі
часи прямо впливали на добробут та безпеку в США. Ці речі взаємопов’язані. Тому
незалежно від того, хто буде Президентом
США і яка партія контролюватиме Конгрес,
Америка завжди буде зацікавлена у безпечній та стабільній Європі. Нині у Конгресі
демократи та республіканці демонструють
потужну підтримку України. Бюджет, який
затверджує Конгрес для допомоги вашій
країні, на мою думку, є прекрасним свідченням цієї підтримки. Тому, незалежно від
того, хто буде господарем Білого дому, наша
місія в Україні матиме своє продовження.
Адже США завжди були, є і будуть пов’язані
з Європою. Тож я очікую, що ті ініціативи,
які ми започаткували з керівництвом Збройних Сил України сьогодні, будуть успішно
реалізовуватися й у майбутньому. І я також
бажаю бути учасником цього процесу.
n
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Подвиг, закарбований у вічності
У Могилів-Подільському
відкрили Меморіал
пам’яті загиблим героямприкордонникам. Він
символізує мужність,
незламність та стійкість
вартових рубежу, які
віддали життя, захищаючи
територіальну цілісність
і державний суверенітет
України на сході нашої
держави.
Володимир ПАТОЛА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
На урочистостях були присутні рідні
та побратими героїв, Голова Держприкордонслужби України генерал-полковник
Віктор Назаренко, начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби генерал-лейтенант Сергій Косік, керівник апарату Вінницької
обласної державної адміністрації Валерій Бойко, військовослужбовці МогилівПодільського загону і представники громадськості.
У повітрі відчувався присмак гіркоти.
Суворі ветерани, сильно постарілі після
пережитого, приїхали з усієї округи.
Дехто з них подолав не одну сотню кілометрів, щоби віддати данину шани і пам’яті
загиблим побратимам. Знайшли можливість приїхати навіть воїни, які після
бурхливих подій 2014–15 років повернулися на фронт і зараз проходять службу в
зоні АТО. Скупа сльоза в очах цих людей
говорила промовистіше від будь-яких
слів. Замість традиційної упевненості й
металу в голосі виступаючих час від часу
виразно проступав біль. Родичі загиблих,
яким було найважче від усіх, – навпаки,
намагалися стримувати емоції та підтримати інших своєю мужністю. Далеко не
всі рани лікує час.
– Сьогодні ми зібралися, щоб подякувати живим та вшанувати пам’ять воїнів,
які загинули, – звернувся до присутніх

генерал-полковник Віктор Назаренко. –
Понад 16 тисяч охоронців державних
рубежів, у тому числі 432 з МогилівПодільського прикордонного загону пройшли випробування бойовими діями на
сході нашої країни. Завдяки їм, їхній мужності та героїзму, наша держава сьогодні
незалежна. Їхню звитягу високо оцінено
керівництвом держави та всім українським народом. Державними нагородами відзначений 721 прикордонник. На
жаль, не обійшлося без втрат. Уродженцю
саме цього Вінницького краю старшому
лейтенанту В’ячеславу Семенову Президент України посмертно присвоїв звання
Героя України. У ході виконання завдань
в районі антитерористичної операції загинули 67 охоронців рубежу. 66 військово
службовців та один цивільний працівник
віддали своє життя за нашу країну. У цей
урочистий день ми віддаємо шану усім
полеглим: тим, кого немає поряд з нами.

Але всі вони продовжують жити у наших
серцях і в наших справах.
Віктор Назаренко наголосив, що керівництво держави та Служби робить і робитиме все можливе, щоб підтримати не тільки
пам’ять про загиблих, але і їхні родини.
– Цей Меморіал завжди нагадуватиме
про подвиг синів українського народу –
В’ячеслава Семенова, Олександра Дзюбелюка, Володимира Божка, Ігоря Присяжнюка, Віктора Соколовського, Олега
Глущака, Павла Дмитренка – військовослужбовців Могилів-Подільського при
кордонного загону, усіх інших воїнів Державної прикордонної служби, Збройних
Сил України, інших військових і невійськових формувань. Він є символом їхньої
невичерпної мужності та незламного духу.
Доземний уклін і щира подяка батькам, які
виховали таких мужніх синів, справжніх
героїв, їхнім сім’ям, які разом із батьками
несуть тягар цієї війни. Відкриття мемо

ріалу – лише невелика данина пам’яті тим,
хто, захищаючи Україну, віддав найдорожче – своє життя. Подвиг наших героїв –
це приклад для сучасної молоді та усіх
майбутніх поколінь. Ми ніколи їх не забудемо!
Керівник апарату Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Бойко
висловив співчуття родинам загиблих та
подякував їхнім батькам.
– Шановні присутні, напевне, зараз
ми переживаємо найважчі часи за весь
період незалежності України. Це не просто
пам’ятник. Це пам’ять про хлопців, які загинули, рятуючи наше життя і нашу свободу».
Вдова Героя України В’ячеслава Семенова Тамара Семенова подякувала військовослужбовцям Могилів-Подільського прикордонного загону, зокрема бойовим побратимам чоловіка, за увагу, турботу і допомогу.
Принагідно зазначимо, що пам’ятник
встановлено на території військового містечка Могилів-Подільського загону. Саме
звідси мужні воїни пішли на захист кордону
нашої Батьківщини 2014 року. Триметрова
стела, на якій возвеличується рівносторонній козацький хрест, виконана у камені.
Над нею майорить Державний Прапор
України. Зображення Героїв викарбувані
у граніті. Поруч – пам’ятна дошка зі словами посвяти. По обидві сторони обеліску –
жовто-блакитні прикордонні знаки – символ священного і непорушного державного
рубежу, за який віддали життя бійці.
З ініціативою створення Меморіалу
виступили могилів-подільські прикордонники, адже чимало з них пройшли через
горнило війни. Свій внесок у справу вшанування героїв зробили й ветерани, місцеві
меценати та просто небайдужі люди.
Полеглих героїв не повернути. Але вони
житимуть доти, доки жива їхня справа, доки
не забуті їхні імена. Хто не знає свого минулого – не вартий майбутнього. Вдивляючись
у викарбувані портрети, майбутні покоління
українців побачать і відвагу, і самопожертву,
і пересторогу, і те, яка кривава ціна війни,
як дорого обходиться шлях до миру. Безумовно, в усіх присутніх була одна мрія: щоби
на меморіалі більше не додавалося портретів
і взагалі не було причин встановлювати такі
пам’ятники.
n

6

Прикордонник
України

У

Ф О К У С І

№ 43, 18 листопада 2016 року

лицарі звитяги

Волинь вшановує героїв
Відкриття меморіальних
дощок в Луцьку сержанту
Сергієві Гулюку та в селі Великий
Порськ, що на Ковельщині, –
бійцю 14 ОМБР ЗСУ Олегу
Вишневському, стало ще одним
свідченням глибокого вшанування
волинянами своїх героїв.
Оскар МАЛИНОВСЬКИЙ
У прикордонному строю тридцяти
трьохрічного сержанта Сергія Гулюка знали
як справжнього патріота, відповідального і
надзвичайно обізнаного технічного спеціаліста, а також чуйного побратима. 28 червня
2014 року Сергій у складі оперативнобойової застави відбув у зону проведення
АТО. Службу довелося нести під масованими обстрілами ворога. Незважаючи на це,
свої обов’язки він виконував, як завжди, з
притаманною йому скурпульозністю.

Наприкінці липня 2014-го сепаратисти
та їхні найманці щільним вогнем накрили
позиції вартових рубежу поблизу села Василівка Амвросіївського району на Донеччині.
У фактично зруйнованому приміщенні
прикордонного поста Сергій отримав поранення. Вони виявилися несумісні з життям.
Указом Президента України сержанта Сергія Гулюка посмертно нагороджено орденом
«За мужність» ІІІ ступеня. Поховали героя з
усіма почестями на Рівненщині.
У загиблого патріота залишилися дружина та троє дітей.
– Без уваги сім’ю бойового побратима
ми не залишимо, – запевнив усіх присутніх
на відкритті меморіальної дошки начальник
Луцького прикордонного загону полковник
Микола Скарвінко.
Небагатослівна дружина Сергія – Ірина,
з болем згадуючи день, коли отримала
звістку про загибель свого чоловіка, говорить, що для неї він був у всьому надійним
захисником і добрим турботливим батьком
їхніх дітей. Тож і вкарбувався назавжди в
пам’яті восьмирічного Максимка світлий

образ батька, який терпляче навчав сина
їздити на велосипеді.
– Для мене тато був найкращим товаришем, – тихо доповнив хлопчик коротку
мамину сповідь про найдорожчу для них
людину.
З неприхованим сумом відкрили волиняни пам’ятну дошку у селі Великий Порськ,
що на Ковельщині, на честь загиблого в
АТО земляка Олега Вишневського. До війська його мобілізували у квітні минулого
року. Службу проходив у Рівному, Миколаєві та в інших містах країни. Згодом брав
участь в АТО – потрапив у «гарячу точку»
під Мар’їнкою, що перебувала, як і нині, під
нищівними обстрілами ворога.
Після відпустки у грудні 2015-го Олег
знову вирушив на фронт. Більше його живим
рідні вже не побачили. У лютому нинішнього
року серце воїна-захисника зупинилося.
Герої-волиняни Сергій Гулюк та Олег
Вишневський віддали своє життя за неподільність України, за її майбутнє. Тож їхні
імена з увіковіченням пам’ятних дощок –
незабутні.
n
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Міграційне міжсезоння
На тлі загальної міграційної кризи на європейських теренах наша
країна не вважається загрозливою. Останніми роками фіксуємо лише
0,1 відсотка від загальної кількості мігрантів, які затримувалися на
зовнішніх кордонах ЄС. Утім, як переконані експерти, розслаблятися
не варто. Бо хтозна, які «сюрпризи» підготувало нам мандрівне
«братство», котре вже взяло курс на спокійну та ситу Європу…
Аліна ДАНИЛЮК
Існує таке явище, як міжсезонна міграція
в осінньо-зимовий період. Тобто, до настання
холодів «емігрантська мафія» намагається
якнайшвидше переправити «шукачів щастя»
за кордон. Утім, і самі нелегали не зацікавлені
залишатися в Україні до весни: тим самим
вони втрачають можливість влаштувати своє
життя в країнах Європейського Союзу і отримувати там омріяну грошову допомогу.
Західний рубіж нашої держави перебуває під постійним міграційним прицілом.
За статистикою, найчастіше нелегально
перетнути рубіж на українському напрямку
намагаються вихідці з Афганістану, Індії,
Шрі-Ланки, Іраку, Сирії, В’єтнаму, Туреччини та Бангладеш. Чому саме ці країни є
постачальниками незаконних «гостей» до
Європи? Основна причина – економічна та
політична нестабільність, а також воєнні дії,
що змушують знедолених людей залишати
свої домівки.
Міграційна активність збільшується ще й
тому, що законодавство деяких країн–членів
ЄС стало більш лояльним. Наприклад, раніше
нелегали, як правило, намагалися «штурмувати» українсько-словацький рубіж, але протягом останніх трьох років у «топі» – угорська
ділянка. Насамперед це пов’язано з ліберальним законодавством цієї країни. Втім, останнім часом і воно стає дедалі більш жорстким.
Під час «марш-кидка» через українські
кордони нелегали, як правило, збираються
у невеликі групи, однак деякі відчайдухи
навіть відмовляються від послуг провідників
і прокладають свій маршрут за допомогою
GPS-навігатора.
Враховуючи тенденцію міжсезонної
зміни кількості незаконних мігрантів, Дер-

жавна прикордонна служба України посилює охорону рубежу. Суттєвий важіль –
спеціальні операції. Основний акцент
робиться на тому, щоб виявляти потенційних мігрантів ще на шляху проникнення
їх на територію України. Для цього проводиться більш детальне вивчення документів,
інтерв’ювання осіб із країн ризику з метою
підтвердження їхньої мети прибуття.
Як відомо, переправники мігрантів переважно використовують можливості легального в’їзду іноземців: наприклад, у розпал
вступної кампанії до вишів надзвичайно
активним є студентський канал. Не гребують
прибутками й туристичні фірми, які оформляють запрошення для іноземців. Бізнесу зовсім
нецікаво, що метою «туристів» є не відпочинок в Україні, а омріяна подорож до Європи.
Відомі випадки, коли нелегали потрап
ляли в Україну через тимчасово окуповану
територію з Росії. До прикладу: навесні 2014-

го під час агресії нашого східного сусіда перевізники і нелегали, які вже були у нашій державі, чекали подальшого розвитку подій, а
тому міграційні процеси переживали певне
затишшя.
З метою протидії незаконній міграції
та іншій протиправній діяльності на державному кордоні наше відомство з квітня
цього року проводить спільну спеціальну
операцію «Кордон-2016». Її результати
доволі показові. Так, нещодавно українські
«зелені берети» у взаємодії зі словацькими
колегами стали на заваді незаконному перетину рубежу великою групою нелегальних
мігрантів із Південно-Східної Азії. Прикордонники відділу «Новоселиця» Чопського
загону виявили групу із 16 осіб. Порушників
затримали на відстані близько 200 метрів
від лінії держрубежу. Відразу про це повідомили правоохоронцям Словаччини, які теж
розпочали пошук незаконних мандрівників.
І недарма, адже неподалік кордону переховувалася ще одна група з шести людей. Звичайно, «подорожуючі» документів при собі
не мали, однак зізналися, що є громадянами
В’єтнаму, Афганістану, Ірану, Індії та Пакистану.
Переконливою за результатами є й
спільна операція «Мігрант», яка проводиться разом із ДМС, ДПСУ, СБУ та Нацпо-

ліцією. На Закарпатті співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби
затримали сімох вихідців із Африки без
документів. Іноземців, серед яких було четверо громадян Нігерії, двоє зімбабвійців та
один виходець із М’янми, виявили на околиці Берегового.
Окрім того, прикордонники всіляко
намагаються протидіяти перевізникам нелегалів. Зокрема, показовим є затримання на
Харківщині двох наших співвітчизників,
один із яких – підліток. Порушники переправили з Росії громадянина Сирії. Під час
затримання дорослий «гід» утік, залишивши
неповнолітнього поплічника напризволяще.
Проте за кілька годин правоохоронці затримали і його біля власної домівки у селі Борисівка.
У черговий раз не пощастило нелегалам
та їхньому перевізнику на Закарпатті. Там
охоронці рубежу разом із Національною
поліцією на околиці населеного пункту у
Виноградівському районі затримали трьох
незаконних мігрантів з Пакистану та Індії,
яких на власному автомобілі намагався перевезти українець.
Як бачимо, прикордонне відомство ефективно виконує одне зі своїх основних завдань –
запобігання нелегальній міграції. Навіть у
такий напружений період, як міжсезоння. n
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З гідністю проти негідників
21 листопада українці
відзначають День Гідності та
Свободи. Саме ця дата була
початком подій, котрі стали
для України історичними:
Помаранчевої революції 2004
року та Революції Гідності
2013 року. Як зазначено у
відповідному Указі Президента,
це свято запроваджено з метою
«вшанування громадянської
мужності у відстоюванні
прав людини та європейського
майбутнього України, відданості
ідеалам свободи, справедливості,
утвердження в державі
демократичних цінностей».
Підготувала Ольга МЕЛЬНИК
Одвічне прагнення нашого народу самостійно творити власну історію переросло у
листопадові дні 2004-ого та 2013-ого у всеукраїнський рух спротиву. І хоча сьогодні
через певні обставини настрої багатьох
наших співвітчизників далекі від оптимізму,
ми все одно з гордістю та піднесенням згадуємо події, які повністю змінили нашу свідомість. І, звичайно, світлих людей, які відчайдушно виборювали для нас з вами право
почуватися вільними у своїй країні. Забувати про це сьогодні ми просто не маємо
права
Про особливості Помаранчевої революції, яка стала для всього світу прикладом
креативної і ненасильницької зміни влади,
ми розповімо в одному з наших наступних
номерів. Нинішня тема – Революція Гідності – в датах та подіях.
21 листопада 2013 року по всій Україні
розпочалися перші протести громадськості.
Це була відповідь на рішення Кабінету Міністрів про призупинення процесу підготовки
до підписання Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС.
29 листопада на Вільнюському саміті
керівництво Євросоюзу не змогло переконати Віктора Януковича підписати історичний договір про асоційоване членство
нашої держави та вільну торгівлю. Це було
чи не найбільше розчарування демократичної частини українського суспільства. Після
цього чимало учасників акції протесту розійшлися. Однак не всі. Так з’явився Євромайдан у Києві.
У ніч з 29 на 30 листопада для його розгону було застосовано силу. Приводом стало
нібито встановлення новорічної ялинки. О
четвертій годині ранку 300 озброєних бійців «Беркута» оточили близько 100 протестувальників, переважно студентів. Людей
били кийками та ногами. Внаслідок розгону

було поранено 84 особи. Частина євромайданівців знайшла притулок у Михайлівському золотоверхому монастирі.
30 листопада у відповідь на побиття студентів на Михайлівській площі зібралися
тисячі киян і жителів інших регіонів. Лідери
трьох опозиційних партій – Віталій Кличко,
Олег Тягнибок і Арсеній Яценюк – оголосили про створення Штабу національного
спротиву. Так почалася революція, яку пізніше назвуть Революцією Гідності.
1 грудня у річницю Референдуму про
суверенітет України на вулиці Києва вийшло
до мільйона протестувальників. Цього ж дня
було створено координаційний центр Євромайдану, який розмістився у Будинку профспілок України.
4 грудня прихильники Партії регіонів
встановили перед будівлею Верховної Ради
шість великих наметів. В акції взяли участь
близько двох тисяч осіб. Табір отримав назви
«Тітушбург» та «Вольєр із тітушками».
6 грудня представники організації
«Демократичний Альянс» почали лежачий протест під Генпрокуратурою з вимогою звільнити дев’ятьох мітингувальників.
«Переступили через закон – переступайте
через українських громадян», — таким був
головний месидж акції. Того ж дня у Києві
відбувся «Марш мільйонів» – Народне Віче,
де було прийнято рішення про розширення
мітингу й початок блокування Адміністрації Президента, будівлі Уряду та інших
установ. Віктору Януковичу було висунуто
ультиматум із погрозою розпочати блокаду
його резиденції «Межигір’я». У Києві було
знесено пам’ятник Леніну. Один із лідерів
опозиції Олег Тягнибок прокоментував цю
подію так: «Яке безглузде самогубство!».
9 грудня загони внутрішніх військ почали
оточення урядового кварталу та Майдану
Незалежності. Проти мітингувальників розгорнули водомети та пожежні машини, підігнали «автозаки», перекрили метро в центрі
міста. Близько 13.00 між барикадами Євромайдану та силовиками стали священики.
Того ж дня на акцію протесту вийшли посли
та дипломати з посольств країн ЄС.
У ніч проти 11 грудня «Беркут» та
внутрішні війська розпочали масову
акцію з витіснення мітингувальників. На
заклик про допомогу до Майдану почали
під’їжджати добровольці. У результаті міліція відступила. Цього ж дня після обговорення проблеми із спецпредставником ЄС
Кетрін Ештон та помічником Держсекретаря США Вікторією Нуланд Віктор Янукович заявив, що «влада діятиме виключно в
рамках закону і ніколи не застосовуватиме
силу проти мирних зібрань».
17 грудня Віктор Янукович відвідав
Росію, де підписав 14 документів, а також
отримав згоду Путіна вкласти 15 млрд доларів в українські цінні папери.
22 грудня Народне віче на Євромайдані
ухвалило рішення про створення загаль-

нонаціональної організації Всеукраїнське
об’єднання «Майдан».
16 січня 2014 року провладна більшість
у Верховній Раді прийняла пакет «Законів
про диктатуру», які обмежували права громадян, надавали органам державної влади
більшу свободу дій у сфері покарання учасників акцій протесту і мали на меті криміналізувати опозицію та громадянське
суспільство. Їх прийняття викликало нову
хвилю протестів. Наступного дня громадські
організації оголосили повну мобілізацію на
Майдані Незалежності. Почалося збройне
протистояння.
19 січня на вулиці Грушевського відбулися численні зіткнення захисників Майдану, які намагалися пройти до будівлі Верховної Ради, із силовиками.
22 січня вночі після перемир’я спецпід
розділ «Беркут» несподівано перейшов у
наступ. Майданівці відійшли, після чого
барикади були частково розібрані. О 9.20
від міліцейських куль загинули перші герої
Небесної сотні – Сергій Нігоян та Михайло
Жизневський. Незабаром спецпідрозділи
розпочали масовий наступ і відтіснили протестувальників до Європейської площі.
25 січня у результаті переговорів між
лідерами опозиції і Януковичем та його
«Антикризовим штабом» влада заявила про
поступки протестувальникам, зокрема, про
амністію, зміну законів, прийнятих 16 січня,
повернення до Конституції 2004 року тощо.
Зі свого боку лідери опозиції мали негайно
забезпечити відхід людей з вулиць та звільнення захоплених приміщень.
Пропозиції влади повстанці зустріли
вигуками «Зека – за грати!» і «Банду геть!».
Одразу після цього вони заблокували «Український дім», в якому зосередилися декілька
сотень силовиків. На Майдані було ухвалено
рішення про продовження боротьби. На
момент його прийняття кількість затриманих,
зниклих та загиблих перевищувала 50 осіб.
28 січня Микола Азаров подав у відставку «з метою створити додаткові можливості для суспільно-політичного компромісу».
30 січня Парламентська асамблея Ради
Європи прийняла резолюцію по ситуації в
Україні. Українську владу закликали вступити у відкриті, чесні та ефективні переговори з опозицією. Росії нагадали про
зобов’язання відмовитися від тиску на інші
країни.
16 лютого майданівці звільнили адміністративні будівлі в Києві, однак продов
жили їхнє зовнішнє блокування.
17 лютого Штаб національного спротиву
ухвалив рішення про початок «мирного
наступу». «Правий сектор» наказав своїм
загонам перейти в стан повної готовності.
18 лютого до будівлі Верховної Ради
підійшли протестуючі, більшість із яких,
зважаючи на мирний характер ходи, була
без зброї. Спецпідрозділи зустріли їх водо-

метами та газом. Це призвело до поновлення жорстокого силового протистояння.
Бойові дії велися із застосуванням вогнепальної зброї. О 20:00 силовики розпочали
штурм Майдану з боку Європейської площі
та вулиці Інститутської з використанням
бронетехніки. Два бронетранспортери було
знищено майданівцями.
Близько півночі загорівся Будинок
профспілок. За повідомленнями очевидців, підпал здійснили «беркутівці». Протестувальники розпочали евакуацію з
приміщення, однак на дев’ятому поверсі
заблокованими лишилися люди, які почали
вистрибувати з вікон на натягнутий євромайданівцями брезент. На місці пожежі
працювали 20 одиниць техніки та близько
100 пожежників. Вдалося врятувати понад
30 осіб, будівлю було сильно пошкоджено
вогнем.
Тим часом у Львові, Івано-Франківську
та Тернополі відбулися напади мітингувальників на будівлі ОДА, відділів МВС, управлінь СБУ.
19 лютого поновився штурм захисників
Майдану, який загалом тривав 17 годин.
На ранок положення повстанців стало критичним: периметр захищали лише кількасот активістів. Близько 8-ої ранку прибуло
перше підкріплення: «сотня» зі Львова,
ще за годину – Тернопільська «сотня». На
ранок 19 лютого число загиблих склало 25
людей: 16 мирних громадян і бійців самооборони Майдану та 9 співробітників силових структур.
День 20 лютого отримав назву «Кривавий четвер». Близько 9-ої ранку майданівці
перейшли у наступ. Найбільш жорстоке та
криваве протистояння відбулося на вулиці
Інститутській, де від куль снайперів загинуло більш ніж 50 героїв Небесної сотні.
Цього ж дня голова Київської міськдержадміністрації Макеєнко та ще 11 «регіоналів»
вийшли з лав Партії регіонів. Надвечір
розпочалися перемовини європейських
міністрів і опозиції з Януковичем, в результаті яких останній погодився на дострокові
вибори Президента, а протиборчі сторони
мали скласти зброю протягом 24 годин.
Інформація про результати переговорів
викликала обурення Майдану: саме в цей
час перед головною сценою проносили
труни із загиблими.
21 лютого частина підрозділів «Беркута»
була виведена з Києва. Верховна Рада України повернула в дію Конституцію 2004 року
та відправила у відставку міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
22 лютого Голова Верховної Ради Володимир Рибак подав у відставку, новим спікером було обрано Олександра Турчинова.
Парламент 328 голосами усунув Віктора
Януковича з посади Президента України.
У ніч з 22 на 23 лютого Віктор Янукович
утік до Росії. Так ганебно завершилася ера
Партії регіонів.
n
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зірки на погони

новодрук

від 10 листопада 2016 року №1126-ос
полковник
по Окремому регіональному центру
комплектування ДПСУ
підполковнику МОСКВІТІНУ Олександру Юрійовичу
підполковник
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню ДПСУ
майору БОДНАРУ Дмитру Володимировичу
по Головному експертно-криміналістич
ному центру ДПСУ
майору КРАСНОВІЙ Вікторії Вікторівні
підполковник
по Східному регіональному управлінню
ДПСУ

капітану 2 рангу КУЛИКУ Ігорю
Миколайовичу
від 14 листопада 2106 року №1140-ос
по Адміністрації ДПСУ
полковник
підполковнику ТУЯХОВУ Сергію
Дмитровичу
підполковник
майору ОСТРОВСЬКОМУ Олександру Ігоровичу
по Південному регіональному управлінню ДПСУ
підполковник
майору САВЧУКУ Руслану Олександровичу
Управління
кадрового менеджменту АДПСУ

фотофакт

На підтримку атошникам
В Ужгороді у приміщенні
облдержадміністрації,
відбулася презентація
інформаційної збірки
«Пам’ятка учасника АТО».
Наталія ЄСЬКІНА

У Львові в рамках соціального мегапроекту «Мій тато захищає Україну» діти учасників АТО побували на виставі «Золотий цирк Європи та Азії». Спільна програма від
італійського цирку «Чінізелі» та Львівського державного цирку зібрала неймовірну
кількість глядачів. Побували на святі й діти прикордонників. Ведмеді на скутерах, дресировані верблюди та лами в напрочуд цікавому номері «Екзотика», а також вправні
акробати, еквілібристи та білоруські наїзники на конях – це насичене дійство зібрало найкращих артистів із Європи та Азії, а ще – принесло ціле море задоволення діточкам.
Організатори проекту «Мій тато захищає Україну» висловлюють щиру вдячність керівництву Львівського державного цирку за підтримку проекту та подаровану радість малюкам, чиї
батьки захищають нашу державу.
Ярослава МЕЛЬНИК

календар

Вихідних буде більше
Міністерство соціальної
політики надало інформацію
щодо святкових днів 2017 року.
Згідно з повідомленням, українці
зможуть відпочити на 5 днів
більше, ніж нинішнього року,
оскільки деякі державні свята
припадають на вихідні дні.
Олена ТАЩИЛІНА
Так святковими днями є: 1 січня –
Новий рік; 7 січня – Різдво Христове;
8 березня – Міжнародний жіночий день;
16 квітня – Великдень; 1 і 2 травня – День
міжнародної
солідарності
трудящих;
9 травня – День перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні; 4 червня – Трійця;
28 червня – День Конституції України;
24 серпня – День незалежності України;
14 жовтня – День захисника України.

Відповідно до частини третьої статті 67
Кодексу Законів про працю у випадку, коли
святковий або неробочий день збігається з
вихідним днем, вихідний переноситься на
наступний після святкового або неробочого.
Тому за графіком п’ятиденного робочого
тижня з вихідними днями у суботу та неділю
2017 року вихідний день у неділю 1 січня має
бути перенесено на понеділок 2 січня, вихідний день у суботу 7 січня – на понеділок 9
січня, вихідний день у неділю 16 квітня – на
понеділок 17 квітня, вихідний день у неділю
4 червня – на понеділок 5 червня, вихідний
день у суботу 14 жовтня – на понеділок 16
жовтня.
Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабінету Міністрів України
рекомендується переносити робочі дні для
працівників, яким встановлено п’ятиденний
робочий тиждень з двома вихідними днями
в суботу та неділю.
n

спростування
У попередньому номері газети «Прикордонник України» від 11.11.2016 року у матеріалі
«Чуйні серця» серед іншого повідомлялося про те, що благодійний фонд «Рятуймо життя
разом» передав Державній прикордонній службі України польовий шпиталь. Управління
охорони здоров’я Адміністрації Держприкордонслужби України спростовує дану інформацію,
так як протягом останніх років жодних польових шпиталів до відомства не надходило.
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

№ 43, 18 листопада 2016 року

На близько ста друкованих сторінках
детально роз’яснено відповіді на багато
питань військовослужбовців. Особливо тих,
що стосуються проблем соціального захисту
та надання пільг учасникам АТО й членам
їхніх сімей. Представляли «пам’ятку» завіду
вач сектору Державної служби України у

справах ветеранів війни та учасників АТО у
Закарпатській області Іван Балашов, а також
представник Української Гельсінської спілки
з прав людини Юрій Опаленик та активісти громадського об’єднання «Юридична
сотня».
У заході взяли участь і військовослужбовці Чопського прикордонного загону, у
якому налічується 576 учасників АТО. Їхнє
спільне враження від презентації давно очікуваного юридичного посібника залишилося позитивним.
– Пам’ятку презентували дуже своєчасно, – відзначив після зібрання учасник
бойових дій капітан Артем Астахов. – Вона
майже на всі сто відсотків відповідає вимогам
сьогодення.
n

цікаві факти

Дивовижна Біблія
Незважаючи на те,
що Біблія є однією з
найдавніших книг, адже
написана кілька тисячоліть
тому, до сьогодні вона
була і залишається
найвідомішою книгою в світі.
Представляємо вашій увазі
цікаві факти про Біблію.
1. Біблія короля Якова не один раз надихала авторів на написання пісень.
2. Вчені впевнені, що сам Ісус не вважав
себе творцем нової релігії, а всього лише
реформував іудаїзм.
3. У свідків Єгови немає традиції відзначати дні народження, так як у Біблії такі
свята завершуються вбивством.
4. Біблія користується великою популярністю у злодіїв, які крадуть її частіше за інші
книги.
5. Ніде в Біблії ви не знайдете опису
зовнішності Ісуса.
6. Існує така наука, як бібліомантія, що
представляє свого роду ворожіння на Біблії,
для чого необхідно всього лише відкрити
книгу на випадковій сторінці і прочитати те,
що там написано. Перша фраза й повинна
нести в собі якийсь пророчий сенс на майбутнє.
7. Ісаак Ньютон приділяв велику увагу
Біблії і тому написав більше статей про релігію, ніж про науку.
8. Найпопулярнішими на платформах
Amazon Kindle вважаються книги Біблія, біографія Стіва Джобса і «Голодні ігри».
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9. Провівши дослідження водної ерозії, Леонардо да Вінчі дійшов висновку, що
Земля набагато старша тих років, що приписує їй Священне Писання.
10. Зрада Іуди оцінюється в суму, еквівалентну 4-місячному окладу робітника.
11. Згідно з Біблією клястися забороняється.
12. Найбільшим постачальником Біблії в
світі є Китай.
13. Щоб поліпшити своє самопочуття,
імператор Ефіопії Менелик II з’їдав парочку
сторінок з Біблії.
14. У зв’язку з тим, що ім’я Жанни д’Арк
(Joan of Arc) співзвучно з Ноєвим ковчегом
(Noan`s Ark), 12 відсотків американців впевнені, що Жанна д’Арк є дружиною Ноя.
15. Зберігання Біблії карається в Північній Кореї стратою нарівні з переглядом південнокорейських фільмів і розповсюдженням порнографії.
16. Біблія друкується на 2454 мовах.
17. 1631 року був спалений величезний
тираж Біблії короля Якова, і виною всьому
стала лише одна помилка — в сьомій заповіді
було написано «чини перелюб».
n
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