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«Перехрестя «Балу».
Епізод четвертий

Е-декларації – призма
доброчесності

Спільна творча група Інформагентства
Держприкордонслужби та продюсерського центру
«Форпост» вчетверте виїжджала на зйомки з
особливим настроєм. Цього разу
нас чекала зустріч із героями, які до
середини лютого 2015 року захищали
легендарний блокпост 128-01 «Балу».

Запровадження єдиного державного реєстру
декларацій в Україні – необхідна умова для
подальшої співпраці з
МВФ та результативного
завершення переговорів про
скасування візового режиму
з ЄС.
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«Ігор Момот»: Європа чутиме ім’я героя
Дóíàºì êóðñóâàòèìå òåïëîõ³ä, íàçâàíèé íà ÷åñòü ëåãåíäàðíîãî ïðèêîðäîííèêà
кордон за тиждень
Âñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,478 ìëí îñ³á
òà 359 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 816 îñ³á,
çîêðåìà, 10 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Âèëó÷åíî 4 îäèíèö³ çáðî¿,
456 áîºïðèïàñ³â
òà 104 ã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 953 òèñ. ãðèâåíü
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коротко
про головне
«Либідь» рветься
у космос

Наступного року на орбіту
Землі вийде перший український
геостаціонарний телекомунікаційний
супутник зв’язку «Либідь». Він
призначений для надання послуг
регіонального й закордонного
телерадіомовлення, безпосереднього
телемовлення, мультимедіа, Інтернету,
телефонії, відеоконференцій на основі
VSAT, а також забезпечення передачі
даних. Держава вклала в проект $335,4
мільйона. Наразі «Либідь» повністю
зібраний, пройшов випробування і
готовий до відправки. Підрядником
проекту є канадська компанія MDA.
Водночас Україна продовжить власну
космічну діяльність. До 2022 року
наша держава планує запуск не менш
як шість супутників
Олена ТАЩИЛІНА

Гроші – на конкретні
проекти

Держава потребує прозорого
фінансування ветеранських організацій.
Саме таку заяву зробила начальник
Управління у справах ветеранів та
учасників АТО Міністерства соціальної
політики Олександра Тарасова під час
засідання «круглого столу», у якому
також взяли участь представники
Світового Банку, Держслужби у справах
ветеранів, ветеранських організацій
та представники грантодавців. «До
цього часу фінансування відбувалося
за непрозорою схемою з високими
корупційними ризиками, коли
громадські організації отримували
фінансування, фактично, без жодних
на те підстав», – заявила Тарасова,
і додала, що саме тому необхідно
перейти від фінансування установ
до грошової підтримки проектів із
соціального захисту ветеранів. Так, за
її словами, пропонується запровадити
прозору конкурсну систему отримання
державного фінансування на конкретні
проекти. Це забезпечить відкритість
процесу та практичний ефект від
заходів.
Василь ДРОЗДОВ

У соцвиплатах
бюрократії стане
менше

Кабінет Міністрів вніс зміни до
законодавчих актів, якими, зокрема,
передбачено подання для призначення
допомоги при народженні дитини заяви
в електронній формі з використанням
телекомунікаційних систем.
Документи, необхідні для призначення
державної соціальної допомоги,
прийматимуться уповноваженою
особою у новостворених об’єднаних
територіальних громадах та
передаватимуться до районного
управління соціального захисту
населення. Також постановою Уряду
передбачено єдиний підхід при
визначенні права на призначення
державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям, допомоги на
дітей одиноким матерям, тимчасової
допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину
або місце проживання їх невідоме,
допомоги особам, які доглядають
за інвалідом I чи II групи внаслідок
психічного розладу.
Сергій ПОЛІЩУК
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Ревізія потенційних захисників
Уряд затвердив новий
Порядок організації та ведення
військового обліку призовників
і військовозобов’язаних. Таке
рішення сприятиме за потреби
переведенню Збройних Сил
України та інших військових
формувань на організацію
і штати воєнного часу,
доукомплектування їх особовим
складом у мирний час й
особливий період.
Андрій КУЧЕРОВ
На думку урядовців, новий порядок
обліку дасть змогу належним чином здійснювати аналіз кількісного та якісного
складу призовників і військовозобов’язаних,
їх бронювання на період мобілізації та на
воєнний час, а також здійснювати контроль
за виконанням посадовими особами,
призовниками і військовозобов’язаними
встановлених Правил військового обліку
громадян України.
Зокрема, визначено механізм організації
та ведення військового обліку призовників і
військовозобов’язаних:
– центральними і місцевими органами
виконавчої влади;
– іншими державними органами;
– виконавчими комітетами сільських,
селищних та міських рад;
– військовими комісаріатами;
– військовими частинами;
– підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами незалежно
від їх підпорядкування та форми власності.
Так, взяттю на військовий облік призовників державними органами, підприємствами,

установами та організаціями підлягають громадяни у віці від 18 до 27 років, які:
– не приписані до призовних дільниць та
не перебувають у запасі Збройних Сил, СБУ,
Служби зовнішньої розвідки;
– приписані до призовних дільниць;
– прибули з інших місцевостей (адмі
ністративно-територіальних одиниць) або з-за
кордону на нове місце проживання;
– набули громадянство України та підлягають приписці до призовних дільниць.
Натомість, взяттю на військовий облік
військовозобов’язаних державними органами,
підприємствами, установами та організаціями
підлягають:
– громадяни, придатні за станом здоров’я
до проходження військової служби в мирний
та воєнний час, які не досягли граничного віку
перебування в запасі Збройних Сил;
– особи, звільнені з військової служби в
запас Збройних Сил, СБУ, Служби зовнішньої
розвідки;
– особи, які припинили альтернативну
(невійськову) службу в разі закінчення строку
її проходження або достроково;
– особи, звільнені зі служби з Національної поліції, МВС, Оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту (крім осіб, прий
нятих на службу цивільного захисту до проходження строкової військової служби),
Державної кримінально-виконавчої служби,
центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну податкову і митну політику;
– особи, які набули громадянство України і підлягають взяттю на військовий облік
військовозобов’язаних;
– особи, які прибули з інших місцевостей
(адміністративно-територіальних одиниць)
або з-за кордону на нове місце проживання;
– військовозобов’язані, виключені з військового обліку СБУ, Служби зовнішньої розвідки;
– призовники, яких відповідно до статті
18 Закону України «Про військовий обов’язок

і військову службу» звільнено від призову на
строкову військову службу;
– особи, які досягли граничного віку (27
років) перебування на військовому обліку призовників;
жінки, які мають фах, споріднений з відповідними військово-обліковими спеціальностями, за умови їх придатності до проходження
військової служби за станом здоров’я, віком та
сімейним станом.
Не підлягають взяттю на військовий облік
призовників громадяни, які:
– вибувають в іншу місцевість (адмі
ністративно-територіальну одиницю) України
до нового місця проживання;
– вибувають на строк більше трьох місяців
за межі України;
– взяті згідно з рішеннями комісії з питань
приписки або призовної комісії на військовий
облік військовозобов’язаних;
– отримали військові звання офіцерського
складу після проходження військової підготовки
за програмою підготовки офіцерів запасу;
– припинили альтернативну (невійськову)
службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до Закону
України «Про альтернативну (невійськову)
службу».
Не підлягають взяттю на військовий облік
військовозобов’язаних :
– особи, які після проходження строкової військової служби прийняті на військову
службу за контрактом до військових формувань, утворених відповідно до законів,
крім Збройних Сил, або на службу до Національної поліції, органів, підрозділів цивільного захисту, Держспецзв’язку та Державної
кримінально-виконавчої служби;
– особи, які вибули на строк більше трьох
місяців за межі України;
– особи, які вибули до інших країн на
постійне місце проживання;
– у інших випадках – за рішенням
Міноборони.
n
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Прикордонній альма-матер – 24!
Національна академія
Держприкордонслужби України
ім. Б. Хмельницького відзначила
своє 24-річчя. В урочистостях
з цієї нагоди взяли участь
керівництво відомства,
представники місцевої влади,
силових структур, очільники
інших вишів, а також ветераниприкордонники.
Володимир ЗАХАРЧУК
За роки своєї діяльності прикордонна
альма-матер стала одним із провідних освітніх закладів нашої держави сучасного європейського зразка та підготувала близько
10 тисяч офіцерів не лише для органів охорони
державного рубежу, а й для інших силових
структур України, Молдови, Туркменистану,
Грузії, Вірменії та Таджикистану. Сьогодні в
стінах академії передають свої знання курсантам близько 30 докторів наук та понад 200
кандидатів наук.
Із вітальною промовою виступив перший
заступник Голови Держприкордонслужби
України генерал-лейтенант Василь Серватюк.
− Національна академія – була і залишається флагманом системи підготовки високо
кваліфікованих фахівців для відомства. Синтез
практичної складової з науковими дослідженнями, інтенсивне використання інноваційних

технологій, а також активна участь у житті
країни дозволяють нашим випускникам досягати висот у подальшій службі та вирішувати
надскладні завдання з охорони й оборони
державного кордону, – наголосив генераллейтенант Василь Серватюк.
Також перший заступник очільника
Служби згадав героїв, які в боротьбі з російським агресором віддали своє життя та разом
з усіма присутніми вшанував їх пам’ять хвилиною мовчання.
− Ми пишаємося та радіємо тому, що саме
Хмельницький є столицею прикордонної
служби України. Сьогодні ви усі маєте гордитися своїми здобутками, бо за 24 роки їх
насправді дуже багато… Бажаю, щоб із року

в рік ви піднімали рівень своїх досягнень і
для цього вам додавалося сил і натхнення у
службі! – побажав міський голова Олександр
Симчишин.
Традиційно під час урочистостей персоналу було вручено відомчі відзнаки з нагоди
річниці, а семеро військовослужбовців отримали ордери на квартири.
Розвиток навчально-матеріальної бази
та технічне оснащення академії завжди перебувають під пильною увагою керівництва
Служби, тому подарунком до свята стали сертифікати на озброєння та техніку.
На завершення всіх очікувала концертна
програма Академічного ансамблю пісні і
танцю Держприкордонслужби України.
n
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«Ігор Момот»: Європа чутиме ім’я героя

Ігор ПЕРЕГНЯК

Момот: наш МІФ». За традицією фото залишиться на кораблі в спеціально облаштованому
куточку. Натомість голова правління пароплавства Дмитро Барінов подарував Надії Момот
картину, на якій зображено судно. Після освячення теплохід «Ігор Момот» спустили на воду.
Нагадаємо, що Ігор Момот з 2003 по 2006
роки керував Ізмаїльським загоном. У той час
він активно співпрацював з пароплавством,
міською владою та й громадськість запам’ятала
його як чуйну і добру людину. Яскравим прикладом цього є те, що одну з вулиць міста названо
на честь героя. Тому коли довелося змінювати
стару назву теплохода «Дніпропетровськ» було
прийнято рішення увіковічнити ім’я Ігоря

Момота. Капітан судна Олександр Боруцький
та екіпаж позитивно відреагували на таку зміну.
Варто зауважити, що, як правило, ім’я
воїнів-героїв носять військові кораблі. Наприклад, два кораблі Морської охорони Держприкордонслужби, названі на честь героїв Другої
світової війни «Григорій Куроп’ятников» та
«Павло Державін». А судно цивільного флоту
ім’я героя-прикордонника присвоєно вперше в
сучасній історії нашої держави.
Довжина корабля – 57,6 м, ширина
– 8,6 м, а висота – 6,5 метрів. Зрештою,
«Ігор Момот» може використовуватися
як буксир і переміщати по 8 – 9 барж
одночасно.
n
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Влучно і чітко
Починаються чергові
заняття з практичних
стрільб. Підрозділи вишикувані.
Традиційне «Наказую
дотримуватися заходів безпеки»
– і військовослужбовці Головного
центру зв’язку, автоматизації
та захисту інформації
прямують до машин. Широко
відкриті очі новачків і спокійні –
в досвідчених воїнів, яких видно
відразу.

Виїжджає колона близько дев’ятої ранку. До
полігону Національної гвардії України поблизу
села Старе Бориспільського району ще довгих
дві години дороги. Нарешті ми на місці. Тут
дихається по-іншому.
Команда на отримання патронів, знову
заходи безпеки, перевірка чи всі пам’ятають
умови виконання вправ. Їх чотири. Пістолет – 1БВНС («Наведення зброї на мішень
і постріл») та 12 БВНС («Стрільба з перенесенням зброї з мішені на мішень, вогонь

Порушникам
врятували життя

Справжню рятувальну операцію
довелося провести прикордонникам на
одній із ділянок Мукачівського загону.
Отримавши інформацію про рух групи
невідомих у складі близько п’яти осіб
у бік державного кордону, прикордонні
наряди висунулися на місце події.
Одночасно були поінформовані й
угорські колеги. Вже за півгодини
група реагування українських
прикордонників затримала двох
громадян В’єтнаму. Ще за кілька
хвилин угорські правоохоронці
повідомили про виявлення на даному
напрямку чотирьох громадян Індії.
Проте пошукові дії не припинялися.
За півгодини на цьому ж напрямку
прикордонний наряд виявив двох
жінок, які, помітивши переслідувачів,
вдалися до втечі через канал Чоронда.
Однак невдовзі втікачки провалилися
під кригу і почали тонути. Старший
прикордонного наряду не роздумуючи
кинувся їм на порятунок. Оскільки
угорський берег каналу більш
пологий, жінок прикордонник
витягнув на суміжну сторону.
Незабаром прибув і угорський
прикордонний наряд, який надав
потерпілим першу медичну допомогу.
Життя іноземців було врятовано.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Правління «Українського
Дунайського пароплавства»
перейменувало один зі своїх
теплоходів на честь герояприкордонника Ігоря Момота.
Після проходження усіх
необхідних процедур судно було
спущене на воду.
«Ігор Момот» курсуватиме
від гирла річки Дунай до
міста Кельхайма (Німеччина),
а ім’я загиблого генералаприкордонника звучатиме під час
радіопереговорів між суднами,
портовими службами та під час
оформлень у портах усієї Європи.

Тетяна ХАТАМОВА,
фото автора
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гарячі будні

подія

В урочистій церемонії спуску на воду взяли
участь командуванння Південного регіонального управління, військовослужбовці Ізмаїльського прикордонного загону та Одеського
загону Морської охорони, керівництво й працівники підприємств морської галузі, дружина
загиблого за Україну офіцера – Надія, а також
містяни.
– Для мене і моєї доньки – велика честь,
адже це перше цивільне судно в історії України,
назване ім’ям прикордонника. Символічним
є й те, що корабель побудовано в угорському
Будапешті, а сім’я Ігоря, батько якого теж був
кадровим офіцером, кілька років проживала
саме в Угорщині. Я впевнена, що моряки пишатимуться назвою свого теплохода.
Присутні вшанували хвилиною мовчання
пам’ять охоронців рубежів, які полягли, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність
України. Почесне право «відкрити» борт судна
із написом «Ігор Момот» було надано учасникам липневих подій 2014-го року – старшому
прапорщику Олегу Барбашову та молодшому
сержанту Федору Перепелиці. Вдова Ігоря
Момота вручила екіпажу теплоходу фотографію генерала та книгу Андрія Кравця «Генерал

Прикордонник
України

Алкогольний
контрафакт

Спільною міжвідомчою групою у
складі прикордонників Чернівецького
загону та представників СБУ на
околиці населеного пункту Грудне
було виявлено значну партію
контрабандного спирту. В рамках
перевірки інформації та проведення
додаткових оперативних заходів
правоохоронці знайшли в лісосмузі
23 пластикові ємності об’ємом 200
літрів кожна з прозорою рідиною з
характерним запахом спирту. Загалом
було виявлено понад 4,5 тисячі літрів
контрафактної алкогольної продукції.
Виявлений контрафакт встановленим
порядком вилучили для проведення
подальших слідчих дій. Для внесення
до ЄРДР про виявлене кримінальне
правопорушення за ст. 204 КК України
«Незаконне виготовлення, зберігання,
збут або транспортування з метою
збуту підакцизних товарів» були
оформлені відповідні документи.
Сергій БРОВКО

«Біциклол»
знервував пасажира

ведеться спареними пострілами»). Автомат –
13 БВНС («Стрільба з місця на влучність») та
14 БВНС («Стрільба з місця на влучність спареними пострілами»).
Новачкам – страшнувато, а більш досвідчені
військовослужбовці сиплють жартами. Мабуть,
гарного настрою додає напрочуд сонячний день.
Проте як тільки досвідчені вояки беруть до рук
зброю, по зосередженому виразу їхніх облич
одразу зрозуміло: про якусь несерйозність тут і
мови бути не може.
Відстрілялися.
Начальник
відділення підготовки персоналу майор Андрій

Побережний не приховує задоволеної усмішки:
за рік середня оцінка влучності підрозділів
зросла з 3,78 до 4,25 бала. Така динаміка говорить сама за себе.
У молодих хлопців і дівчат, які тримали
зброю в руках усього декілька разів, вимальовується полегшення – не так страшно. Результати тішать усіх. Вогники в очах не дають
приховати професійного задоволення. День
пройшов чудово, відчувається приємна втома.
Пора рушати назад – командир віддає наказ
на вибуття до місця постійної дислокації.
Попереду – знову дві години дороги.
n

Один із пасажирів, громадянин
Китаю, який прилетів зі Стамбула в
Міжнародний аеропорт «Запоріжжя»,
привернув увагу правоохоронців
своєю знервованою поведінкою.
Прикордонники Бердянського загону,
які несли службу на летовищі,
прийняли рішення перевірити
багаж додатково. За результатами
огляду серед особистих речей у
чоловіка з Піднебесної виявлено
988 упаковок (близько 18 тисяч
пігулок) медичного препарату
«Біциклол», що використовується
для лікування гепатиту. По даному
факту поінформовано співробітників
УСБУ в Запорізькій області. Виявлені
медичні препарати передано до ДФС.
Попередня сума оцінки товару склала
857 тисяч гривень.
Людмила ТКАЧЕНКО

4

Прикордонник
України

Л И Ц А Р І

З В И Т Я Г И

№ 47, 16 грудня 2016 року

героїчний літопис

Фільм «Перехрестя «Балу». Епізод
Спільна творча група
Інформаційного агентства
Держприкордонслужби
України та Міжнародного
продюсерського центру
«Форпост» вчетверте
виїжджала на зйомки з
особливим настроєм. Цього
разу нас чекала зустріч із
героями, які до середини лютого
2015 року захищали легендарний
блокпост 128-01 «Балу», –
так званий «ключ» до усього
дебальцевського плацдарму.

Володимир ПАТОЛА,
фото Дмитра СЛИВНОГО
та Руслана ЧЕРНЮКА
Коли бійці Збройних Сил і прикордонники
дізналися про черговий етап зйомки документального фільму «Перехрестя Балу» – не заду-

військово-патріотичне свято з нагоди 25-ої річниці створення Збройних Сил України. Заходи
почалися з богослужіння та покладання квітів
до могил героїв – мешканців Славська, які загинули, захищаючи Україну в зоні АТО.
Представники громад з’їхалися з усієї
округи. Далі урочиста хода попрямувала до стадіону. Тут на гостей свята чекало справжнє шоу
з бронетехнікою та імітацією бою, який продемонстрували курсанти Національної академії
сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Дивлячись, як майбутні командири
тримають оборону і відходять на запасні рубежі,
прикривають товаришів автоматичним вогнем і
гранатами, зберігаючи бойові порядки, присутні
розуміли: завтрашні офіцери не підведуть.

Виступили представники Кінологічного
навчального центру Держприкордонслужби зі
своїми підопічними. Інструктори традиційно
були на висоті. Службові вівчарки, відчуваючи
загальну атмосферу, працювали весело, з вогником в очах і неабиякою старанністю, даруючи хвилини яскравої нестримної радості наймолодшим учасникам свята. Далі на стадіоні

Частина з них уже завтра буде на передовій, звідки вчора
прибули для зйомок. Їхній крок сам собою лягає в ногу.
Життя триває. Точиться війна...
муючись зібралися в дорогу. Їхні долі свого
часу об’єднав блокпост, де російсько-азіатська
дикість зійшлася на смерть із людськими цінностями, мужністю й самовідданістю захисників України. Тож хлопці з особливим завзяттям
їхали фіксувати в літописі українського воїнства пам’ять про своїх побратимів і командирів,
які відійшли у безсмертя. Адже ще зовсім свіжі
спомини, як два роки тому піднімалися разом
із ними в контратаки, щоби відбити чергову
навалу російських «орків» – саме так захисники
«Балу» називали окупантів.
На жаль, після масових артилерійських
обстрілів і чисельних танкових атак ворога, підкріплених, здавалося, невичерпною кількістю
живої сили бойовиків, українським воякам довелося відступити. Але зробили вони це лише після
відповідного наказу командування, з лицарською
гідністю, залишившись бойовою одиницею, що
розглядає відступ як елемент маневру, а не втечу
з поля бою. Тому й зустріла наша знімальна група
не окремих людей, а справжній бойовий підрозділ, який (так уже само собою вийшло), нехай у
різних камуфляжах, з різними розпізнавальними
знаками (кожен своєї частини), але в єдиному
строю, не збиваючи ноги, залізним кроком прямував під бойовим прапором.
Місцем зустрічі не випадково обрано селище
Славське Львівської області. Тут саме проходило

Славська гримів військовий оркестр, демонструючи заворожуюче поєднання синхронного
стройового танцю зі складною музичною композицією. Розігрівали присутніх польова каша
та смачний бограч. Вразив своєю щирістю й
майстерністю творчий колектив «Плай», знайомий ветеранам завдяки багатьом концертам
для бійців на лінії вогню. Грамоти і подарунки
отримували перші друзі воїнів – волонтери.
Чим далі, тим більше стадіон наповнювався
людьми. З повагою та зацікавленням спостерігали за дійством дорослі, а радості малечі просто не було меж.
Масштаб заходів не дивує: його ініціював
голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка. В організації дійства
активну участь взяли начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних
Сил України генерал армії України Віктор
Муженко, Голова Держприкордонслужби
України генерал-полковник Віктор Назаренко,
начальник Національної академії сухопутних
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
генерал-лейтенант Павло Ткачук, голова громадської організації «Відродження Бескидів»
Назар Турхан, селищний голова смт. Славське
Ігор Ферин. Для молитви за упокій душ полег
лих героїв АТО та за здоров’я сьогоднішніх
захисників Вітчизни прибув керівник Депар-

Олег Венгер бере в руки
гітару, на якій грав для
побратимів у бліндажі
блокпоста після того, як
воїни захопили в бою
російський танк Т-72,
узявши в полон екіпаж.
таменту Патріаршої курії Української грекокатолицької церкви у справах душпастирства
силових структур України Владика Михайло
Колтун.
Саме тут, на горі Маківці, неподалік
Славського, сто років тому українські січові
стрільці зупинили масштабний наступ військ
Російської імперії. Щедро окропивши своєю
і ворожою кров’ю українську землю, вони
захистили від азіатської неволі не лише Батьківщину, але й усю європейську цивілізацію.
За радянських часів скромні могили з написом «Поліг за волю України» старанно винищували всюди, де тільки знаходили. Радянська окупаційна влада панічно боялася найменшої згадки про цих героїв. Але пам’ять
людську стерти неможливо. Зі стрілецьких
рядів вийшла ціла плеяда письменників, поетів, музикантів, героїв, які боролися за українську справу у різних куточках світу. Історія
не дала їм шансу здобути незалежну державу
тоді, але сьогодні, через століття, пам’ять
про подвиг і самовідданість січових стрільців
додає наснаги й бойового духу нашим воїнам
у боротьбі проти агресора.
Головний сержант роти 9 батальйону 57
мотопіхотної бригади Збройних Сил України
Віталій Тининика, який у лютому 2014 року
був гранатометником АГС-17 оперативнобойової прикордонної комендатури (ОБПК)
Могилів-Подільський та отримав важке поранення, обороняючи блокпост «Балу», вийшов
на сцену із жовто-блакитним прапором. Стяг
передавався із рук у руки добровольцями 11-го
батальйону територіальної оборони «Київська Русь», воїнами 128-ої гірсько-піхотної і
30-ої моторизованої бригад Збройних Сил,
прикордонниками та волонтерами. Пробитим кулями, засипаним землею, у знищеному
російським снарядом бліндажі на авангардному блокпосту перед містом Дебальцеве, його
відкопав та врятував сержант-прикордонник
Сергій Бабій.
– Ми привезли свою найдорожчу реліквію,
наш справді бойовий прапор сюди, де спочи-

Зліва направо: селищний голова Славська
вають січові стрільці, – вічно молоді хлопці,
які, за століття до нас, робили ту ж саму важку,
але необхідну роботу під такими ж знаменами,
щоби віддати їм належну шану як бойовим
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четвертий
– Ми привезли свою
найдорожчу реліквію, наш
справді бойовий прапор
сюди, де спочивають
січові стрільці, – вічно
молоді хлопці, які, за
століття до нас, робили
ту ж саму важку, але
необхідну роботу.

Ігор Ферин та герої майбутнього фільму: Олег Венгер, Іван Бевзун, Олександр Степаницький, Віталій Тининика, Семен Онуфрієв
побратимам, – звернувся до присутніх Віталій
Тининика. – Вони зупинили російський наступ,
і ми також зламаємо хребет російському агресорові. Зі зброєю в руках пронесемо ось цей стяг

через Донецьк, через Луганськ, через кожне
захоплене ворогом село і містечко до самого
кордону. Слава Україні!
Свято на стадіоні Славського завершилося,
і ветерани попрямували до місця нічлігу. Перш
ніж сісти за стіл, хлопці на два багнети, акуратно загнаних між дошками стіни, обережно
пов’язують бойовий прапор. Олег Венгер бере в
руки гітару, на якій грав для побратимів у бліндажі блокпоста після того, як воїни захопили в
бою російський танк Т-72, узявши в полон екіпаж. Один із багнетів від австрійської гвинтівки
«манліхер» – зброя січового стрільця, прадіда
присутнього в товаристві героя. Може сучасні
тактичні ножі й зручніші, але цей багнет чимало
часу провів в АТО, де не раз ставав у нагоді
нашим воякам. Серед бардівського репертуару
пісні, написані під час короткого фронтового
відпочинку та після бойових відряджень. Зайвих
людей тут немає. Чужі не зрозуміють.
Згадували найважчі та найяскравіші епізоди
буремного лютого 2014-го. Ось перед очима знімальної групи наче живі виринають картини
лютої м’ясорубки: до блокпоста, що буквально
здригається від нищівного артобстрілу, на
допомогу воїнам 128-ої гірсько-піхотної бригади ЗСУ та прикордонникам ОБПК МогилівПодільський пробиваються бійці 30-ої бригади
на двох БМП. Вони сходять з машин і, наче в
фільмі, атакують рідкою лавою.

За півтора кілометра російський танк веде
точний вогонь, підтримуючи свою піхоту. В
однієї з БМП пошкоджено прицільну оптику
й командир іншої приймає, здавалося б,
абсурдне, рішення: його машина виходить на

позивним «Балу» названий блокпост. Не змогли ветерани стримати скупу сльозу, коли мова
зайшла про Героя України старшого лейтенанта
В’ячеслава Семенова. Мало не половина присутніх завдячують йому своїм життям…
Гори не прощають помилок. Операторпостановник Віталій Поліщук посковзнувся і,
рятуючи дорогу професійну камеру, травмував ногу. Рентген показав тріщину. Але після
перев’язки еластичним бинтом та уколу знеболювального це не завадило йому, скориставшись добротою місцевого мешканця, прий
няти у подарунок добрячий дрючок-костиль
і продовжити роботу. Наступного дня офіцер
Інформаційного агентства, виходячи на позицію зйомки, провалився через жорсткий настил
снігу, під яким виявилися гострі гірські камені,
й мало не повторив «подвиг» Віталія, але своєчасно згрупувався. Це дозволило відбутися легкою подряпиною.
А між цим селищний голова Славська Ігор
Ферин з товаришами своїми багатостраждальними УАЗами вивозять хлопців на гору Маківку
до пам’ятника-могили січових стрільців. Змушує хвилюватися шлях. Чотири кілометри
вузького серпантину дозволяють бачити практично поруч верхівки семидесятиметрових
сосен, які ростуть на схилі. Але Ігор – прикордонник запасу і волонтер. Він дванадцять разів
виїжджав у зону АТО, куди доставив велику
кількість допомоги, зокрема два автомобілі, не
раз мчав під мінометним обстрілом. Він небагатослівний, та екстремальною дорогою гірського
господаря не здивуєш.
І ось прибуваємо на місце. Тут немає помпезності, оркестру чи почесної варти. Немає
встановленого ритуалу, протоколу. Хлопці
діють так, як їм підказує серце. І знову до
пам’ятника підходить струнка шеренга. Після
молитви розвідник-оператор оперативнобойової прикордонної комендатури Олександр
Степаницький кладе до підніжжя хреста… ні, не
квіти – зняту із правого передпліччя нашивку –

Хлопці з особливим завзяттям їхали фіксувати в літописі
українського воїнства пам’ять про своїх побратимів і
командирів, які відійшли у безсмертя.
дуель із російським панцерником. Одна черга
зенітного кулемета танка, не кажучи вже про
влучення з гармати, просто знищить «беху».
Але навколо гинуть побратими, іншого виходу
немає. Гармата БМП не в силі пробити танкову броню. Проте удача любить хоробрих:
за декілька секунд потужна «сімдесят двійка»
терористів з продірявленими баками, знищеною прицільною оптикою і зірваним навісним
обладнанням виходить з бою…
Перш ніж вшанувати загиблих традиційним третім тостом, кожен із присутніх піднявся,
щоби згадати декількома словами побратимів,
які відійшли у Вічність. Знову ожив у їхніх словах
капітан Ігор (Ільгар) Багіров, який підірвав себе
гранатами, щоби не здатися в полон. Саме його

державний прапор. Це суто особисте. Під таким
же прапором проти того ж ворога билися поховані тут січові стрільці. Іван Бевзун пліч-о-пліч
з Олександром воював на блокпосту «Балу»
у складі 128-ої гірсько-піхотної бригади ЗСУ.
Чоловік віддає військове вітання. Мовчазна
урочиста тиша. У кожного рука біля камуфльованої кепки чи зеленого берета. Далі Карпатами
шириться відлуння трьох пострілів – символу
шани військового братерства.
Бійці повертаються і, не оглядаючись, ідуть.
Йдуть далі стояти на варті Вітчизни. До перемоги. Частина з них уже завтра буде на передовій, звідки вчора прибули для зйомок. Їхній
крок сам собою лягає в ногу. Життя триває.
Точиться війна...
n

6

Прикордонник
України

У

Ф О К У С І

№ 47, 16 грудня 2016 року

для всіх і кожного

Е-декларації – призма доброчесності
предмети антикваріату і коштовності, цінні
папери, об’єкти авторського права, зарплата, подарунки, призи і виграші, грошові
кошти як в готівковому вигляді, так і на
банківських рахунках, кредити і позики,
інформація про витрати і правочини, робота
за сумісництвом, членство в громадських
організаціях (останні три пункти не зазначаються щодо членів родини).
ЧИ МОЖНА ВИПРАВИТИ?
Суб’єкт декларування має право подати,
за власною ініціативою, лише один раз
виправлену версію своєї декларації упродовж семи календарних днів після дня її
подання. Для цього немає необхідності звертатися до Національного агентства. Достатньо натиснути на кнопку «Подати виправлену декларацію», яка є видимою упродовж
зазначеного строку у персональному електронному кабінеті суб’єкта декларування.

Запровадження єдиного
державного реєстру
декларацій в Україні
– необхідна умова для
подальшої співпраці з МВФ та
результативного завершення
переговорів про скасування
візового режиму з ЄС.

Наталія УСТЬЯНЦЕВА,
Валерій ШУЛЬГА
Національним агентством з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) 10 червня
2016 року прийнято рішення про початок
роботи системи електронного декларування
з 1 вересня 2016 року. Перший етап подання
електронних декларацій за 2015 рік для
суб’єктів, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище, завершився 30 жовтня.
Другий етап розпочнеться 1 січня 2017
року та охопить куди ширше коло громадян. Серед них держслужбовці, військові
посадові особи та працівники відповідно до
затверджених переліків посад.
СПОСІБ ПОДАННЯ
Електронну декларацію необхідно буде
заповнити на офіційному веб-сайті НАЗК.
З метою захисту інформації державні
органи нададуть суб’єктам декларування
електронні цифрові підписи (ключі) на безоплатній основі.
Увійшовши до електронної системи
декларування на офіційному веб-сайті
НАЗК, можна знайти перелік із 16 акредитованих центрів сертифікації ключів, серед
яких є АЦСК ДПСУ.
Військовослужбовцям і державним
службовцям Держприкордонслужби, які
мешкають на території Київського гарнізону, ключі видаватимуть представники
Головного центру зв’язку в Адміністрації.
Відповідно, прикордонникам підрозділів регіональних управлінь – відгалужені
центри.

ТИПИ ЕЛЕКТРОННИХ ФОРМ
ДЕКЛАРАЦІЙ
– щорічна (охоплює попередній рік,
подається у період з 1 січня до 1 квітня та
містить інформацію станом на 31 грудня
звітного року);
– перед звільненням (охоплює період,
який не був охоплений раніше поданими
деклараціями);
– після звільнення (охоплює попередній
рік, у якому особа звільнилася);
– кандидата на посаду, у разі якщо вона
належить до переліку суб’єктів декларування або до переліку посад з підвищеним
корупційним ризиком.
ВАЖЛИВО!
Якщо суб’єкт декларування звільняється
або іншим чином припиняє діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, до подання
ним щорічної декларації за попередній
рік (наприклад, 15 січня 2017 року), то він

повинен подати декларацію, яка охоплює
період з 1 січня 2016 року до 14 січня 2017
року включно, тобто період, який не був
охоплений раніше поданими деклараціями.
При цьому щорічна декларація за 2016 рік
не подається.
Якщо ж суб’єкт декларування звільняється після подання щорічної декларації
(наприклад, 15 квітня 2017 року), то подається декларація, що охоплює період з
1 січня до дня перед днем подання декларації (тобто до 14 квітня включно).
ВІДМІННОСТІ ВІД «ТРАДИЦІЙНИХ»
Стара декларація – кілька листків
паперу, які заповнювалися, як правило, від
руки. Нині форма для е-декларацій містить
16 розділів, що дають повний зріз матеріального становища декларанта.
До інформації, яку слід вказати, належать: паспортні дані, місце роботи та місце
проживання декларанта, склад сім’ї, рухоме
і нерухоме майно у власності, в тому числі

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
За статтею 366-1 Кримінального кодексу
подання суб’єктом декларування явно недостовірних відомостей у декларації, передбаченій Законом, або умисне неподання
суб’єктом декларування зазначеної декларації — карається штрафом від двох тисяч
п’ятисот до трьох тисяч неоподаткованих
мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти
до двохсот сорока годин, або позбавленням
волі на строк до двох років, з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка: передбачена цією статтею
відповідальність настає у випадку, якщо
відомості відрізняються від достовірних на
суму понад 250 розмірів мінімальної заробітної плати. Таким чином, кримінальна
відповідальність для суб’єкта декларування
за подання явно недостовірних відомостей
у декларації може наступити, якщо суб’єкт
декларування «допустив помилку» у внесених у декларацію відомостях на суму понад
362,5 тисячі гривень.
Детальніше про е-декларування можна
ознайомитися на сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції —
http://nazk.gov.ua
Про електронний цифровий підпис
більше інформації на сайті Акредитованого центру сертифікації ключів ДПСУ –
http://acsk.dpsu.gov.ua
n
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Україна – Німеччина
В Адміністрації
Держприкордонслужби
відбулася презентація
спільної українськонімецької оцінки ситуації
щодо транскордонної
злочинності. Захід
організовано для експертів
місії EUAM, проекту
TWINNING, а також
представників профільних
відомств України – МВС,
СБУ, Національної поліції,
Національної гвардії,
Державної фіскальної
служби та Державної
міграційної служби.

Аналізувати, щоб протидіяти
Ірина МАСТЕЛЬ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Презентація аналітичного продукту відбулася за участі першого заступника Голови
Держприкордонслужби України генераллейтенанта Василя Серватюка та віцепрезидента Федеральної поліції Німеччини
Юргена Шуберта.
Василь Серватюк висловив вдячність
німецьким колегам за досвід та допомогу,
яку вони надавали і надають вітчизняним
прикордонникам у сфері аналізу ризиків.
Крім того, він підкреслив, що спільна оцінка
є не лише превентивним інструментом протидії транскордонній злочинності, а й ознакою повної взаємної довіри між Адміністрацією Держприкордонслужби та Федеральною поліцією ФРН.
Проведенню спільного аналізу загроз
передувала копітка робота у сфері інформаційної взаємодії експертів управління
аналізу ризиків прикордонного відомства
й департаменту оцінки та аналізу інформації Федеральної поліції Німеччини,
а застосування єдиних методик дослі-

дження на основі оновленої спільної інтегрованої моделі аналізу ризиків державчленів Європейського Союзу (CIRAM 2.0)
дало змогу зробити як спільні висновки,
так і передбачити певні події на майбутнє,
– зазначив генерал-лейтенант Василь
Серватюк.
За результатами колективної оцінки
визнано, що обстановка на спільному кордоні України та країн-членів ЄС у цілому
стабільна й контролюється вітчизняними
охоронцями рубежу. Так, основними загрозами у прикордонній сфері залишаються
нелегальна міграція, у тому числі з використанням підроблених і чужих документів,
незаконне переміщення товарів, особливо
акцизної групи та контрабанда зброї й наркотрафік.
Висновки експертів щодо міграційної
ситуації на українському кордоні підтверджуються дослідженнями, проведеними
Агенцією ФРОНТЕКС. Так, за 10 місяців
нинішнього року на кордоні з Україною
затримано 872 особи (1540 – 2015 р.), що,
у порівняні з загальноєвропейськими
обсягами, становить лише 0,1 відсотка від
загальної кількості нелегалів, виявлених на
зовнішніх кордонах ЄС.

Поряд з цим на наступний рік прогнозується збереження активності нелегальної
міграції, в тому числі діяльності транскордонних злочинних груп щодо використання
території України як транзитного напрямку
до ЄС. У цьому ж контексті прогнозується
зростання правопорушень громадянами
України в Німеччині у сфері міграції та
незаконного перебування. Також імовірне
підвищення ризику терористичної загрози з
огляду на безпекову ситуацію навколо України та країн Євросоюзу.
Керівництвом Держприкордонслужби
та Федеральної поліції Німеччини високо
оцінено актуальність спільного дослідження та рівень співпраці аналітиків.
Уперше такий спільний аналіз загроз з
німецькими колегами проведено влітку
нинішнього року на виконання Плану двостороннього співробітництва та в рамках
реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами.
– Співпраця між Федеральною поліцією
ФРН та Держприкордонслужбою триває з
2002 року. Ми дійсно зацікавлені у цьому
співробітництві, адже тільки спільними
зусиллями здолаємо проблеми нелегальної міграції та інших загроз, що виникають

сьогодні у Європі. Українське прикордонне
відомство ми розглядаємо як дуже важливого партнера, – наголосив Юрген Шуберт.
Наприкінці зустрічі сторони висловили
сподівання щодо подальшого розширення
співробітництва, що забезпечить ефективну
протидію транскордонній злочинності й
посилить безпеку обох країн.
n

громадський контроль

Базовий принцип – захист прав людини
В Одесі відбулася спільна
координаційна нарада
прикордонників і представників
організацій із захисту прав
людини стосовно покращення
співпраці з питань надання
притулку на території України
іноземцям.
Олександр ЯКОВЕНКО
У зустрічі взяли участь тимчасово
виконуючий обов’язки начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби генерал-майор Віктор
Бабюк, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини Анатолій Пазичук, партнер Міжнародної організації з міграції – голова ГО
«Верітас» Наталя Савицька та виконавчий
партнер Управління Верховного комісара
ООН у справах біженців в Одеській області

президент ГО «Десяте квітня» Марина
Курочкіна. Також до наради в режимі відеоконференції доєдналися й представники
всіх органів охорони держкордону Південного управління.
Насамперед, учасники форуму проаналізували цьогорічні спільні заходи та обговорили питання щодо подальшого вдосконалення співробітництва з питань надання
іноземцям притулку на території України.
При цьому особливу увагу приділено нала-

годженняю дієвого механізму взаємообміну
інформацією, а також практичним аспектам
процедури отримання іноземцями притулку
в межах компетенції нашої Служби.
Під час наради Віктор Бабюк зазначив, що
Держприкордонслужба, реалізовуючи надані
їй правоохоронні повноваження, приділяє
значну увагу запровадженню сучасних демократичних підходів у роботі з іноземними громадянами. Адже зважаючи на курс України на
євроінтеграцію, пріоритетним завданням при-

кордонного відомства є неухильне дотримання
законодавства та міжнародних зобов’язань
держави з питань забезпечення прав людини,
зокрема й тих, хто шукає притулку.
Начальник сектору по роботі з іноземцями Південного регіонального управління
підполковник Павло Мамай презентував
результати співпраці з представниками неурядових організацій, проведених заходів з
удосконалення відомчої системи тримання
затриманих осіб і розповів про позитивні
зміни в нормативному врегулюванні обговорюваних питань.
У свою чергу, регіональний представник
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини Анатолій Пазичук розповів про
результати роботи апарату Омбудсмена та
презентував тематичний навчальний тренінг.
За підсумками проведеної наради представники громадських організацій високо
оцінили демократичні підходи Держприкордонслужби у питаннях роботи з іноземцями, а також відкритість прикордонників
у співпраці з питань забезпечення прав і
свобод людини.
n
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Кубок міністра

№ 47, 16 грудня 2016 року

спортивні баталії

Непереможні у бою – чемпіони
на полі!
На початку 2016 року Всеукраїнське
об’єднання учасників АТО «УКРАЇНЦІРАЗОМ!» заснувало «Футбольну лігу
учасників АТО». У першому чемпіонаті,
проведеному навесні цього року, взяло
участь десять команд, які представляли
військові підрозділи, дислоковані в Києві та
області. А вже восени другий чемпіонат
Ліги учасників АТО набув всеукраїнського
масштабу.

Об’єднуюча
сила футболу

Андрій КУЧЕРОВ

В Україні розпочався турнір з футзалу
на «Кубок міністра внутрішніх справ2016», який триватиме з 9 по 25 грудня.
За цей почесний трофей змагаються
команди Національної поліції, Державної
прикордонної служби, Державної служби
з надзвичайних ситуацій, Національної
гвардії, Державної міграційної служби та
вищих навчальних закладів МВС.
Геннадій БУКРЕЄВ
Відомчий турнір складається з трьох етапів: на першому
відбуваються матчі в обласних центрах України, на другому
– зустрічі проводитимуться в групах у містах Дніпро, Львів,
Полтава, Хмельницький та Одеса. І, нарешті, фінальна стадія змагань відбудеться 23 –25 грудня у столиці.
Що стосується прикордонників, то в турнірі візьмуть
участь сім команд. Так, кожне регіональне управління сформувало власну футбольну дружину, а Північне – представляють команди Житомирського та Чернігівського прикордонних загонів. У столиці ж гратиме збірна Адміністрації
Держприкордонслужби.
Окрім суто спортивного азарту, завдання та цілі турніру
полягають ще й у підвищенні рівня спортивної майстерності,
фізичної загартованості та зміцнення здоров’я правоохоронців, пропаганді здорового способу життя, а також розвитку
футзалу як одного із засобів фізичного виховання.
На сьогодні проведено перші матчі у всіх регіонах України. Прикордонні команди зустрілися зі своїми суперниками
з інших силових структур та попередньо займають призові
місця. Проте основна боротьба ще попереду і переможця
заздалегідь назвати неможливо.
n
На знімку: команда Адміністрації ДПСУ перед стартовим поєдинком.

Незважаючи на невелику кількість учасників і вузьку
географію, ці змагання стали справжнім проривом та
викликали жвавий ажіотаж серед учасників АТО по всій
Україні. У зв’язку з безпрецедентним зростанням кількості
заявок на участь у змаганні, було прийнято рішення про
зміну його формату та розширення.
– Наш турнір спрямований на соціально-психологічну
реабілітацію українських воїнів, які захищають нашу Батьківщину від ворожого вторгнення на Донбасі. Перший
турнір нашої ліги набув неабиякого резонансу. Ми почали
отримувати заявки від ветеранів АТО з різних куточків
України. Тож вирішили розширити географію, – прокоментував таке рішення керівник Всеукраїнського об’єднання
учасників АТО «УКРАЇНЦІ-РАЗОМ!» Руслан Руденко.
І вже восени другий чемпіонат «Футбольної ліги учасників АТО» набув всеукраїнського масштабу. Спортивне

зірки на погони

від щирого серця!

від 7 грудня 2016 року №1227-ос
по Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковник
майору ІВАНОВСЬКОМУ Євгенію
Леонідовичу
по Спортивному комітету Державної прикордонної служби України
майору ТАТАРІНУ Олександру Васильовичу
від 10 грудня 2016 року № 1242-ос
по Національній академії Державної
прикордонної служби України ім. Богдана
Хмельницького
присвоїти чергове військове звання
достроково
полковник
підполковнику АНДРУШКУ Олександру Васильовичу
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

змагання об’єднало 44 команди і більше тисячі учасників
бойових дій на Донбасі. На цей раз у футбольних баталіях
взяли участь команди підрозділів практично всіх силових
відомств України – Міністерства оборони, Міністерства
внутрішніх справ, Служби безпеки, Національної гвардії,
Держприкордонслужби. Футбольні матчі відбувалися у всіх
регіонах нашої країни – від Сум до Одеси, від Львова до
Запоріжжя. У зв’язку з цим проведення турніру було розділено за географічним принципом на шість регіональних ліг
(«Північ», «Південь», «Захід», «Схід», «Центр», «Київ»).
Кульмінацією турніру став безпосередній розіграш
Кубка Героїв АТО на початку грудня, в якому взяло участь
16 кращих команд. У неймовірному за своєю драматургією
фінальному матчі зійшлися команди «Зеніт» ППО ЗСУ
(м. Золотоноша, Черкаська обл.) та «SB team» СБУ (м. Київ).
І, можливо, в цьому є певний символізм, що після запеклої
боротьби, Кубок Героїв АТО в чисте українське небо здій
няли представники протиповітряної оборони.
– Згадуючи всі наші зусилля по організації та проведенню двох чемпіонатів «Футбольної ліги учасників АТО»
та Кубка Героїв АТО всі організатори відчувають задоволення. Ми стали причетними до творення нового обличчя
українського суспільства – суспільства ініціативних, креативних людей, які відповідають як за себе, так і за свою країну. І це прекрасно! Цим турніром ми довели всім ворогам,
що Україна єдина, а українці разом – непереможні! – підсумовує результати змагань Руслан Руденко. – А необхідність
і затребуваність нашої діяльності суспільством засвідчує
постійне збільшення бажаючих брати участь у чемпіонаті
«Футбольної ліги учасників АТО» – додав Руслан Володимирович. Залишається додати, що на наступний чемпіонат
вже зробило заявку 76 команд.
n

від 12 грудня 2016 року №1243
по Національній академії Державної
прикордонної служби України ім. Богдана
Хмельницького
полковник
підполковнику
КУРАШКЕВИЧУ
Андрію Петровичу
підполковнику
МІРОШНІЧЕНКУ
Анатолію Анатолійовичу
підполковник юстиції
майору юстиції СТЕПАНОВІЙ Юлії
Петрівні
по 130 головному центру зв′язку, автоматизації та захисту інформації Державної прикордонної служби України
майор
капітану ПОВАЛІЮ Сергію Влади
славовичу

Колектив відділу
тендерних закупівель та моніторингу
цін щиро вітає із
45-річчям
полковника
БОНДАРЕНКА
Анатолія
Миколайовича!
Нехай здоров’я
б’є ключем,
Удача хай не відпускає,
Надійний друг підставить Вам плече
Веселий настрій Вас супроводжує,
Щоб радісним і довгим був Ваш вік,
Із року в рік зростали статки,
Бо Ви – надійний шеф і справжній чоловік!
Живіть щасливо в радості й достатку!

Управління
кадрового менеджменту АДПСУ

Рада та актив Одеської обласної громадської організації «Ветеран кордону» щиро
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Черговий по номеру
Андрій ГЕРАСИМКІВ
у відділ медіапроектів та договірної роботи Інформагентства
Андрій КУЧЕРОВ
Держприкордонслужби України за тел.: (044) 239-84-75

та сердечно вітають полковника у відставці
АРБЕКОВА Олександра – першого заступника голови Комітету ОВ ДПС України з
90-річним ювілеєм; полковника у відставці
ГЕЛАСІМОВА Миколу, старших прапорщиків у відставці ЛЕОНОВА Петра та КОЗОДОЯ Миколу з 70-річним ювілеєм; старшого
прапорщика у відставці БОБЬОРА Василя з
60-річчям; старшого прапорщика у відставці
– заступника голови «Ветеран Кордону» –
ПУШКАРЯ Григорія – з 65-річчям, а також
іменниників грудня: полковників у відставці:
ПІСКУНОВА Генріха, ЧУРКІНА Миколу;
підполковників у відставці – ЦИПІНА Анатолія, ЧУМАКА Юрія, ОХІЧЕВА Геннадія; майорів у відставці – СИДОРОВА
Олександра, МАШКІНА Ігоря, капітана у
відставці СИМОНЧУКА Миколу, старшого
прапорщика у відставці ВОЛЧЕНКА Валерія та старших сержантів запасу ШЕВЧЕНКА
Миколу й ЧЕКАНА Андрія!
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