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Ті, хто перебуває у горнилі АТО,
реально ризикують своїм життям. Утім,
захисники України, у свою чергу, також
потребують захисту. Насамперед,
соціального. Одним із актуальних у цьому плані
питань є отримання статусу учасників бойових дій.

стор.

5 грудня на фасаді Новоушицького технікуму
Подільського державного аграрно–технічного
університету відкрито меморіальну дошку
випускнику цього навчального закладу –
Олександру Миколайовичу Дзюбелюку, воїну–
прикордоннику, який загинув у зоні АТО.

стор.
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Холодна
та гаряча
Трьохізбенка – звичайне провінційне село за 30 км від Луганська, про
яке до війни на Донбасі мало хто й чув. Проте зараз до цього населеного
пункту прикута увага всієї України. Саме Трьохізбенка чи не найчастіше
згадується в страшних фронтових зведеннях РНБО. По суті, обстріли та
вибухи тут стали вже нормою, а місцеві мешканці лише моляться, аби
черговий снаряд чи міна, випущена російським найманцем, не поцілила в
їхнє обійстя. І лише українські військові та прикордонники своїм вогнем
у відповідь стримують криваве просування на ці землі «русского мира».

Фото Оëåãа ÁОÉКÀ
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 349

Державний кордон України перетнуло

1,3 млн.
осіб

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону
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>
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з них
незаконний мігрант
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Затримано товарів
і вантажів, що незаконно
переміщувалися через
державний кордон, на
млн. грн.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Польща стає
доступнішою

Консульські установи
Республіки Польща в Україні
розпочали видачу туристичних
віз терміном дії 2 роки. Їх
зможуть отримати українські
громадяни, які раніше не
вчиняли порушень під час
відвідування з туристичною
метою країни Шенгенської зони.
Як повідомляє УНІАН, «Це
стосується осіб, які раніше мали
щонайменше дві шенгенських
візи в туристичних цілях (у
тому числі, одну польську), які
правомірно використовували
і мають підтвердження оплати
туристичної послуги на території
Польщі принаймні за 3 дні», –
про це розповіли в Міністерстві
закордонних справ Польщі,
підкресливши, що раніше польські
консульства видавали туристичні
візи максимум на 1 рік». Також
під час взаємних консульських
консультацій українська та
польська сторони обговорили
можливість розширення зони
малого прикордонного руху (МПР)
до 50 кілометрів. Нинішня зона
у 30 кілометрів діє з літа 2008
року. Відповідно до цієї угоди,
мешканці обговореної території
можуть перетинати кордон без віз.
«Результати запровадження малого
прикордонного руху оцінюємо
дуже позитивно, а випадки
порушень відбуваються дуже
рідко. У зв’язку з цим польська
сторона не бачить причин, щоб
не запланувати збільшення
зони МПР», – зазначено у
повідомленні прес-служби МЗС
Польщі. Водночас у міністерстві
зауважили, що розширення зони
потребуватиме узгодження з боку
Євросоюзу.
Василь ДРОЗДОВ

ПРОГРАМА УРЯДУ

«Країна повинна себе захистити»
Днями на засіданні Уряду
Прем’єр–міністр Арсеній
Яценюк представив
програму дій на
найближчу перспективу.
Першочергові завдання
реалізуватимуться
протягом наступних двох
років. Вони є базовими. У
короткотермінові завдання
включено й заходи,
пов’язані з національною
безпекою України.
Андрій КУЧЕРОВ

– Звичайно, що основний виклик – це
загроза українській незалежності, пов'язана
з російською військовою агресією проти
України. Анексія Криму, російські терористи на Донбасі – це те, що поставило під загрозу територіальну цілісність і суверенітет
української держави, – зазначив Арсеній
Яценюк. – Ми втрачаємо найдорожче, що
є в нашої країни, – людей. Це втрати серед
мирних жителів і українських вояків, які захищають державу.
Виходячи з цієї ситуації, Прем’єр-міністр
окреслив основні напрями безпекової складової. «Країна повинна себе захистити, а
українці мають відчувати себе в безпеці.
Об'єктивно, що ключовий пріоритет – це національна безпека, оборона та фінансування
української армії, Збройних Сил, прикордонників, Міністерства внутрішніх справ і
Національної гвардії. Ми поставили для себе
доволі амбітну мету – до 5% ВВП повинно
направлятися на національну безпеку, оборону та правоохоронну діяльність. Уряд готує
новий закон України про державний бюджет,
де 2015 року ми будемо намагатися досягнути
цієї мети» – зазначив Арсеній Яценюк.
Наводимо тезисно інші напрями діяльності, оголошені Главою Уряду.

n Знищили

«чорний» товар
На Закарпатті, згідно з
рішенням судів, було знищено
контрабандні кокаїн, капсули із
вмістом морфіну, смолу канабісу
(гашиш) та метамфетамін. Все
це слугувало речовими доказами
у кримінальних провадженнях,
що розслідували слідчі СБУ
в Закарпатській області. На
«чорному» ринку такий товар
коштував би близько 150 тисяч
гривень. Обвинувачені отримали
покарання за незаконне
придбання, зберігання та
перевезення через кордон, а
також приховування від митного
контролю з метою збуту або
для власного споживання.
Так, уродженець ІваноФранківщини, перебуваючи на
заробітках у Португалії, вирішив
перевезти через держкордон
України особливо небезпечний
наркотичний засіб – гашиш
– у банці з-під какао. Ємність
із наркотиком він розмістив у
пакунку з продуктами харчування
та передав посилку водієві
мікроавтобуса, що здійснює
міжнародні перевезення, а
отримати її планував по приїзді
додому. Під час передачі пакунка
із наркотиком заробітчанина
затримали. Остаточне покарання
за таке правопорушення – 4 роки
позбавлення волі.
Юрій ЗАНОЗ

СТОСОВНО НАТО
...Щодо нашої геополітичної
системи безпеки. Закон, прийнятий як хабар росіянам, а саме – так званий
позаблоковий статус для України, повинен
бути скасований, і Україна прийме новий
закон про основи внутрішньої та зовнішньої політики, де буде скасовано позаблоковий статус, і українське військо повинно
повністю відповідати стандартам НАТО.
Для цього Україна щорічно затверджуватиме річний цільовий план дій
Україна–НАТО.
ВПК: ДОДАТКОВІ СТИМУЛИ
...Цей комплекс дасть нам можливість переозброїти українську армію,
з іншого боку, – це також додаткові стимули
для росту української економіки, підвищення ефективності компанії “Укроборонпром»
і перехід на поглиблену, двосторонню спів
працю з нашими західними партнерами
щодо військово-технічного співробітництва
і підписання відповідних угод. Також реалізація програми 4-ох трастових фондів, започаткованої та запропонованої НАТО
для України.
КОРДОН – ЦЕ БЕЗПЕКА
...Окремо хотів би зазначити про
безпекову ситуацію на українському кордоні. Проект «Європейський вал», а
саме: будівництво і облаштування державного кордону між Україною і Російською
Федерацією буде виконано. Реалізація цього
проекту передбачається протягом 4-ох років.

Для цього створюється окреме Державне
агентство з облаштування державного кордону. Ми вже отримали 235 мільйонів від
ЄС на облаштування кордону і забезпечення
безпеки на кордоні й будемо далі працювати
з нашими західними партнерами, щоб профінансувати облаштування кордону як за
рахунок міжнародної допомоги, так і за рахунок коштів державного бюджету. Загальна
вартість такого проекту оцінюється зараз
близько 8 млрд. гривень.
Якщо є кордон – є безпека. Якщо є безпека, то це один із ключових елементів запровадження безвізового режиму. З 2015
року в Україні видаватимуться біометричні паспорти і ми перейдемо до наступної
фази запровадження безвізового режиму.
Впевнені в тому, що українці за новими
біометричними паспортами вільно їздитимуть до наших партнерів – країнчленів ЄС.
ЛЮДИНА –
НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ АРМІЇ
...Найвища цінність армії – це
військовослужбовець і наш учасник
Антитерористичної операції. Створено відповідну Державну службу ветеранів і учасників АТО. Всі учасники АТО отримають
посвідчення і будуть зареєстровані як відповідні особи. Окремо Уряд у бюджеті передбачає фінансування всіх пільг та інших
соціальних витрат, передбачених для
учасників АТО і наших ветеранів.
БЕЗПЕКА
ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ І В СУДАХ
...Національна безпека захищається не лише зі зброєю в руках.
Україна подала низку позовів до Російської
Федерації з метою компенсації збитків, завданих російською військовою агресією
проти України. Таким чином, два позови,
які зараз знаходяться у Європейському суді
з прав людини проти Російської Федерації
будуть розглядатися і далі ефективно
завершуватись Україною.

НА ВИМОГУ ЧАСУ

«Укроборонпром»:
замовлення на дрони і броню
Державний концерн «Укроборонпром» удвічі збільшить замовлення на
БТРи, танки та бронемашини. А вже в березні наступного року планують
запустити у виробництво перші дослідні безпілотні літальні апарати.
Окрім того, 50 бронеавтомобілів Saxon АТ–105 британського виробництва
стануть на захист українського суверенітету.
Валентина ЛАЗАРЧУК

«Укроборонпром» наступного року планує дворазове збільшення завантаження потужностей з виробництва бронетехніки
нового покоління, зокрема нових БТР-4 і його модифікацій.
Про це під час церемонії передачі техніки та озброєння підрозділам ЗСУ, що перебувають у зоні
АТО, заявив Президент Петро
Порошенко. Мова також іде про
налагодження серійного виробництва бойової машини «Дозор»
і танків «Оплот».
Глава Держави наголосив,
що без системного забезпечен-

ня військ сучасною зброєю й
технікою перемогти у війні неможливо.
«У війська надходять нова
бронетехніка, високоточні протитанкові засоби, засоби контрбатарейної боротьби, зв’язку та
систем захисту. Водночас ведуться переговори з нашими партнерами щодо закупівлі сучасних зразків зброї, яких сьогодні
не вистачає у Збройних Силах
України і виробництво яких в
Україні наразі відсутнє», – зазначив Петро Порошенко.
Водночас заступник генерального директора концерну
«Укроборонпром» Юрій Пащенко заявив, що в березні 2015
року планує запустити у виробництво перші дослідні безпілотні літальні апарати. Конструкцією апаратів займатиметься
державне підприємство «Антонов» спільно з польським інститутом. Планується, що безпілотники будуть усіх чотирьох

класів: від класу поля бою до
стратегічного.
Юрій Пащенко запевнив, що
виробничий і науковий потенціал «Антонова» достатній для
того, щоб створити серйозний
клас техніки, яка буде не лише
задіяна українською армією, але
й експортуватиметься.
Та на цьому посилення нашої
обороноздатності не закінчується. Британські бронемашини,
які розроблялися для ведення
бойових дій в Ольстері та інших
точках земної кулі, де пошире-

ний партизанський рух, закупила й Україна.
Всього було придбано 50
бронеавтомобілів Saxon АТ-105.
Відносно невисока вартість викликана тим, що Saxon були
зняті з озброєння Британської
армії та мали бути утилізовані.
Їх розробляли на початку 70-их
років, на базі англійської вантажівки «Бредфорд». Рівномірне
бронепокриття Saxon витримує
попадання снайперської кулі зі
сталевим стержнем. Крім того,
завдяки спеціальній будові дна
авто витримує підрив протитанкової міни МК-7 британського
виробництва, аналогом якої у
нас є ТМ-62, ще радянських часів. При цьому з ладу повністю
виходить ходова частина та знищується задній міст, оскільки
приймає на себе основний удар
вибуху. Екіпаж і десант у такому
випадку залишаються неушкодженими.
n
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НА ГАРЯЧИХ РУБЕЖАХ

ГАРЯЧІ БУДНІ

Росіяни відступають

n Мільйонер–
невдаха

У ході робочої поїздки очільник відомства перевірив службу
прикордонних підрозділів та організацію їх діяльності, виходячи з завдань, визначених Президентом України, в тому числі й
на окремих напрямках, зокрема,
на Арабатській стрілці.
Віктор Назаренко зазначив,
що Держприкордонслужба проводить комплекс заходів із забезпечення захисту територіаль
ної цілісності України та її

громадян. Одним із них є вихід
українських прикордонників на
адміністративну межу між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим.
Окремо Голова Служби наголосив, що на даний час практично завершено виведення
підрозділів російських військ із
території Херсонської області.
До цього залишалися три проблемні ділянки, на яких тимчасово перебували російські військові. Серед них частини півостровів
Ад (Чаплинський район) та Чонгар (Генічеський район), а також
частина Арабатської стрілки.

Фото Максима СОРОКИ

Днями Голова Держприкордонслужби України
генерал–лейтенант Віктор Назаренко відвідав
адмінмежу з АР Крим, де прикордонники
готуються взяти під контроль ділянки Херсонської
області, які залишають російські військові.
Олег СЛОБОДЯН

На виконання домовленостей підрозділи російських військ
почали відходити за адмінмежу
Херсонської області й Держ
прикордонслужба
відновлює
контроль за даними ділянками,
що межують з Кримським півостровом.
У свою чергу, Петро Порошенко також написав на своїй
сторінці у соцмережі Twitter:
«Державна прикордонна служба

України відновила контроль на
всій адміністративній межі між
Херсонською областю та окупованим Кримом».
Зазначимо, що на виконання доручень Президента України, Уряду України та волі народу
Державна прикордонна служба,
в межах наданих повноважень,
робила і робитиме все можливе
для відновлення територіальної
цілісності нашої держави.
n

ПІДТРИМКА

Від обстрілів реально вбереже

Начальник Азово-Чорноморського регіонального Управління Держприкордонслужби України полковник Сергій Бідило
зазначив, що передача бліндажів – новий
етап у співпраці місцевої влади Херсонщини
та військових, котрі несуть службу на території області.
– Якщо раніше у вигляді допомоги ми
зазвичай отримували тільки продукти, предмети першої необхідності та одяг, то зараз

Через пункт пропуску
«Гоптівка», що на Харківщині,
наш співвітчизник спробував
з контрабандою виїхати в
Росію. Під час додаткової
перевірки «Хюндая», яким
він прямував, прикордонники
разом із працівниками
фіскальної служби виявили в
автомобілі 700 тисяч доларів
США та 12,65 мільйонів
рублів РФ. До махінації
чоловік очевидно добре
підготувався – валюту
перевозив у спеціально
обладнаних сховках у
підкрилках передніх коліс
авто. Окрім грошей, там
знаходилися ще й фінансові
документи, що теж можуть
мати чималу вартість.
Наразі українець разом із
коштами та документами
переданий компетентним
правоохоронним органам для
з’ясування всіх обставин.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

n За крок

Військовослужбовці
Херсонського прикордонного
загону, які безпосередньо
охороняють адміністративну
межу з АРК, отримали
від Херсонської
облдержадміністрації два
сучасних бліндажа для
укриття особового складу на
випадок обстрілів.
Максим СОРОКА

3

до Європи…

місцева влада допомагає і з придбанням
укриттів. Це дуже важливо сьогодні, в такій
непрогнозованій обстановці, коли, на жаль,
не виключається ведення бойових дій, – наголосив Сергій Бідило.
– На даний час це дуже актуально і
вчасно, – в один голос твердять військово
службовці. Адже такий модуль обладнаний
системою обігріву та десятьма місцями для
відпочинку персоналу. Крім того, дана конструкція вкопується в землю, що дозволяє їй
витримати, як мінімум, мінометний обстріл.
А у разі посилення перекриття колодами –

прикордонники зможуть перенести й обстріл
із систем залпового вогню. Тож цієї зими
наші військові, окрім теплого взуття та одягу,
забезпечені комфортними та, що найважливіше, – безпечними місцями відпочинку.
Про прикордонників херсончани турбуються постійно. Так, ще з вересня нинішнього року редакція місцевої газети «Гривня» оголосила про збір коштів на допомогу
«зеленим кашкетам». На них журналісти закупили сучасний дизель-генератор, 2 бінокля, прилад нічного бачення, підзорну трубу
та триногу.
n

БЕЗ ПРАВА НА ЗАБУТТЯ

У пам’ять про товаришів

Днями в штабі
Донецького
прикордонного загону
відкрили куток пам’яті,
встановлений на честь
бойових побратимів,
які загинули від рук
російських загарбників
та їхніх прихвоснів–
терористів.

Олег БОЙКО

У центрі пам’ятної інсталяції
– ікона Спасителя «Вседержитель». Її передав у дар нинішнім
охоронцям рубежу голова ради
ветеранів загону полковник запасу Антон Бобко. Обабіч ікони –
фотокартки 12 загиблих героїв

У те, що група туристів
із Афганістану та ШріЛанки перебувала на
екскурсії поблизу кордону
зі Словаччиною віриться
важко. Тож прикордонники
відділу «Новоселиця»
Чопського загону зупинили
«мандрівників» буквально
за крок від мрії. Звісно,
документів ті при собі не
мали. Четверо з них назвалися
громадянами Афганістану,
а ще один – громадянином
Шрі-Ланки. Серед афганців
було і двоє дітей, віком 16 та
17 років. Затримані пояснили,
що хотіли потрапити до однієї
з країн Європи. В цьому їм
допомагали невідомі особи.
Вони ж і вказали мігрантам
напрямок руху, а самі зникли,
залишивши чужоземців самих
у гірській місцевості.
Людмила ТКАЧЕНКО

n Вибухова
сумка

Донецького загону. Внизу і по
боках розміщені частини боєприпасів, елементи зброї, зібрані на місцях обстрілів.
З нагоди відкриття кутка пам’яті настоятель СвятоМиколаївського
(морського)
храму отець Володимир відслужив молебень за полеглих воїнів.
Військовослужбовцям, присутнім на молебні, отець Володимир вручив натільні хрестики,
окропив воїнів святою водою і
благословив на захист Вітчизни.
Священнослужитель освятив і
передав загону велику ікону Пресвятої Богородиці «Казанська», а
також численні іконки та календарики на всі підрозділи загону в
секторі «М».
n

На залізничному вокзалі
Маріуполя прикордонники
Донецького загону разом
зі співробітниками МВС
знайшли вибухівку. Допоміг
їм у цьому прикордонний
службовий собака. Пес
спрацював на сумку, що
знаходилася на пероні. На
місце відразу викликали
вибухо-технічну службу
Міністерства оборони. З
метою захисту громадян,
правоохоронці оточили
вокзал та відвели пасажирів
на безпечну відстань. У
ході перевірки з сумки
дістали дві тротилові шашки
(по 200 г кожна), чотири
детонатори, ручну гранату
з запалом та, попередньо,
пластид. Про даний факт
поінформовано відповідні
компетентні органи. Знайдені
вибухонебезпечні предмети
передано в міліцію.
Едуард НІКІТЕНКО
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«Фронтові» пільги: належне отримає кожен
Ті, хто перебуває у горнилі АТО, реально ризикують своїм життям.
І саме від їхньої мужності та стійкості залежить чим завершиться
криваве протистояння – збереженням країни чи її розірванням на
визначені ззовні шматки. Утім, захисники України, у свою чергу,
також потребують захисту. Насамперед, соціального. Одним
з актуальних у цьому плані питань є отримання учасниками
антитерористичної битви статусу учасників бойових дій.
Костянтин КРИМСЬКИЙ

Розмови про необхідність надання
військовослужбовцям-прикордонникам
цієї категорії визначеного законодавством
статусу точаться ледве не з часу, коли почали
лунати перші постріли. Проте було чимало
сумнівів щодо процедури виконання цього
наперед схваленого на найвищому владному
рівні рішення. Адже для розробки дієвого
механізму визнання певної особи такою, що
заслуговує на, подекуди оплачені кров’ю та
здоров’ям, пільги, потрібно врахувати чимало юридичних, організаційних і моральних
моментів. Однак, за наявності недвозначної
політичної волі, процес таки зрушив з місця. І, одними з перших, прикордонникам
розпочато надання статусу учасників бойових дій. Тож потрібно роз’яснити порядок
та підстави віднесення до категорії, яка має
право на здобуття такого статусу.
Насамперед потрібно розуміти, що відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці та
працівники Держприкордонслужби, які
захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та, що принципово, брали безпосередню участь в АТО,
забезпеченні її проведення, перебуваючи в
районах АТО.
Урядовою постановою 413, яка набрала чинності 10 вересня цього року,

затверджено порядок надання статусу
учасника бойових дій. Вказаним Порядком встановлено, що терміни та райони
проведення АТО визначає Антитерористичний центр при СБУ.
У свою чергу, наказом керівника АТЦ
встановлено, що АТО розпочато на початку
квітня цього року на територіях Донецької,
Луганської та у певний період частково в
Харківській області.
З початку збройної боротьби з тероризмом до виконання визначених завдань у
зоні АТО залучалися та продовжують виконувати завдання тисячі представників прикордонного відомства. Хтось із цих людей
перебуває на штатних посадах у Донецькому та Луганському прикордонних загонах і
Маріупольському ЗМО, хтось – протягом
цього періоду виконував завдання у складі підрозділів, сформованих на базі інших
регіональних управлінь і навчальних закладів. Хтось – надавав допомогу колегам,
перебуваючи у відрядженні.
Тож кожен випадок перебування персоналу відомства у районах ведення бойових дій зафіксовано. Тепер же на часі
– опрацювання документів, які необхідні
для прийняття рішення про надання статусу кожній конкретній особі. Задля цього
в Адміністрації Служби створено відомчу
комісію.
Механізм, зокрема, передбачає, що після завершення підлеглими військовослужбовцями виконання завдань АТО начальник органу у визначений термін має подати
на розгляд відомчої комісії довідки та інші

матеріали, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій.
Далі комісія Служби має вивчити подані матеріали, розглянути їх та у разі наявності усіх необхідних документів надіслати
до міжвідомчої комісії для прийняття остаточного рішення. У разі відсутності підстав
– повернути документи для доопрацювання. При цьому час, протягом якого має визначити свою позицію комісія Служби, не
обмежено. Однак довше, ніж це буде необхідно для комплектування «повного пакету», робота тривати не буде.
Міжвідомча комісія має у своєму розпорядженні місяць після надходження матеріалів. І після цього – або надавати статус,
або повертати документи на доопрацювання чи виносити обґрунтовану відмову.
На даний час у Держприкордонслужбі
проведено дев’ять засідань, на яких розглянуто матеріали на 550 осіб, 200 з яких уже
отримали позитивне рішення міжвідомчої
комісії. Ще по 350 випадках АТЦ підтвердив безпосередню участь наших воїнів у
виконанні визначених завдань забезпечення проведення АТО, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення.
Важливий момент – до матеріалів, які
направляються до міжвідомчої комісії, мають бути включені витяги з відкритих наказів керівництва АТЦ про включення до
сил АТО.
Відмітки у посвідченнях про службове
відрядження окремих військовослужбовців, які не належать до штатних підрозділів, про їхнє перебування у місцях дислокації військових частин (органів охорони
кордону та прикордонних підрозділах) у
Луганській та Донецькій областях, а також
у відповідних штабах, міжвідомчою комісією у якості підтвердження безпосередньої
участі в АТО не приймаються.
У зв’язку з цим Адміністрацією Служби вирішується питання документального

оформлення безпосередньої участі в АТО
позаштатних підрозділів і окремих військовослужбовців, які до 30 вересня 2014 року
виконували визначені завдання. Списки
таких осіб у відповідні структури Антитерористичного центру надано. Зі згоди
керівництва АТЦ відповідну взаємодію налагоджено.
Безпосередню участь в АТО працівників Держприкордонслужби на сьогодні
можуть визначити лише структури АТЦ та
керівники його підрозділів на місцях у Луганський та Донецький областях.
Основним документом, без якого надання статусу цієї категорії персоналу
неможливе є довідка про безпосередню
участь особи в АТО, яка видається командиром (начальником) військової частини
(органу, підрозділу) чи іншого керівника
установи, закладу, де працівник займає
штатну посаду.
Слід зауважити, що сьогодні актуалізується питання відмови у виданні таких
довідок особам, які вчинили дезертирство або відмовилися виконувати накази
командирів.
Отже, обов’язок щодо комплектування необхідного пакету матеріалів максимально покладається на командирів. Утім,
передбачено, що документи, необхідні для
визнання статусу учасник АТО, заінтересована особа може подати й самостійно. Той,
хто не згоден із рішенням стосовно себе,
має право оскаржити його в суді.
Звісно, зважаючи на кількість тих,
хто долучився до захисту України в зоні
АТО, швидке вирішення цього питання у
повному обсязі навряд чи можливе. Проте головне – в іншому. Щоби в результаті
кожен прикордонник, який виступив на
захист Батьківщини, зрештою, отримав
заслужене. В тому, що так і буде, немає
ніяких сумнівів і вже є активні позитивні
зрушення.
n

СПРАВИ ВЕТЕРАНСЬКІ

Взаємопоміч: час нових дій
Уперше за роки
існування ветеранської
організації ДПСУ,
до якої, окрім
регіональних,
входять 34 первинних
організацій, відбувся
дводенний навчальний
семінар з їхніми
керівниками.
Василь КЛИМЕНКО

Метою семінару стало підбиття підсумків роботи у нинішньому році та визначення основ
них напрямків діяльності в рік
70-ліття перемоги над німецькофашистськими
загарбниками.
Поряд з обговоренням цих питань
та соціально-правового захисту
ветеранів, найбільше уваги приділялося ролі ветеранів у військовопатріотичному вихованні молоді,
особливо нині – у час військового
протистояння.
Тональності робочому зібранню надали виступи першого заступника Голови Держприкордонслужби генерал-майора Василя
Серватюка та заступника директора Департаменту – начальника
управління роботи з персоналом
Департаменту персоналу генералмайора
Валерія
Калюжного.

Поінформувавши присутніх про
заходи, проведені відомством
для значного підвищення боєготовності підрозділів, які беруть
участь у бойовому протистоянні
на Сході країни з російськими
окупантами та терористичними
бандами, генерал-майор Василь
Серватюк розповів про те, яким
керівництво ДПСУ бачить подальшу співпрацю з ветеранськими організаціями. Вона стане
взаємно ще більше корисною і
результативною, наголосив виступаючий, коли діяльність останніх
зосереджуватиметься на практичній участі у вирішенні нагальних
питань відомства. А це, в першу
чергу, участь ветеранів у професійній підготовці та вихованні
прикордонників. Адже ветеранам,
учасникам війни з гітлерівцями та
колишнім воїнам-афганцям є чим
поділитися з молодим поколінням
захисників кордону.

Висловивши щиру вдячність
ветеранам за їхню роботу, під
дружні оплески присутніх перший
заступник Голови ДПСУ вручив
нагрудні знаки „Відзнака служби” офіцерам у відставці Миколі
Журавлю, Євгену Герасимчуку,
Олександру Лизогубу, Веніаміну
Артем’єву та старшим прапорщикам у відставці Григорію Пушкарю
і Анатолію Ханеню.
З великою увагою учасники семінару сприйняли виступ
генерал-майора Валерія Калюжного. Керівник управління роботи з персоналом окреслив своє
бачення напрямків подальшої діяльності ветеранських організацій
на місцях. Тут активістам є до чого
докласти свої зусилля та професійний досвід. І найперше – це робота з молодими прикордонниками,
призваними на службу у зону бойових дій, з військовослужбовцями новоутворюваних оперативно-

бойових підрозділів, а також
тісний зв’язок з військкоматами,
співпраця з волонтерами тощо.
– У нинішній час, – зауважив
генерал Калюжний, – коли йде
війна за збереження територіальної цілісності країни, ветеранські
організації поряд з питаннями соціального захисту, якими постійно
опікується ДПСУ, головний напрямок у своїй роботі мають скерувати на військово-патріотичне
виховання нинішніх захисників
кордону. У нас одна держава –
одна Україна і ми, нинішні прикордонники і ветерани, маємо
зробити усе для захисту її рубежів.
На запитання учасників семінару конкретні відповіді надали
начальник управління охорони
здоров’я генерал-майор медичної
служби Валентин Волоха та начальник відділу з питань методології пенсійного забезпечення Віра
Мирончук.

З доповіддю про участь прикордонників у війні з гітлерівцями 1941-1945 років виступив
генерал-майор у відставці Олександр Романенко. Про роль і завдання ветеранських організацій
по забезпеченню вимог виконання Законів України, спрямованих
на соціально-правовий захист
ветеранів, бесіду провів заступник Голови Комітету ветеранів
полковник у відставці Олександр
Арбеков. Обмінявшись досвідом
практичної діяльності своїх організацій, учасники семінару на
розширеному засіданні Комітету
організації ветеранів ДПСУ заслухали доповідь його голови –
генерал-лейтенанта у відставці
Анатолія Макарова про підсумки
роботи у році нинішньому та визначили завдання на наступний.
Учасники семінару одностайно прийняли звернення до прикордонників, які сьогодні знаходяться на передньому рубежі
оборони країни. У ньому, зокрема,
наголошується: «Ветерани Держ
прикордонслужби України схиляють голови перед пам’яттю 62-ох
побратимів, які ціною власного
життя відстояли честь відомства,
честь народу, якому служили. Ветерани пишаються сьогоднішніми
нащадками прикордонної слави».
Закінчився семінар ветеранських орагнізацій покладанням
квітів до пам’ятника захисникам
кордонів Вітчизни, що на Алеї слави прикордонників у столичному
парку «Перемога».
n

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 47, 12 грудня 2014 року

5

РЕПОРТАЖ ІЗ ЗОНИ АТО
Зараз ці панцирники перетворилися у груди металобрухту, а їхні
екіпажі відправилися прямісінько
до пекла.
– Ситуація тут наразі досить
складна та непередбачувана, –
розповідає начальник відділу прикордонної служби «Трьохізбенка»
капітан Ігор Чоботан. – Наші
позиції та позиції Збройних Сил
практично щодня обстрілюють
терористи. На територію, контрольовану українською владою,
постійно намагаються проникнути
диверсійно-розвідувальні

Андрій ÃЕРАСИМКІВ,
ôото Олега БОЙКА

Слід зазначити, що мешканці
Трьохізбенки вже сповна відчули
«владу», чи то скоріше безвладдя,
злочинної ЛНР. Ще на початку
травня місцеві сепаратисти облаштували поблизу мосту через
Сіверський Донець, який, власне, протікає околицями села, свій
блок-пост. І лише 11 липня українські Збройні Сили з боєм увійшли до села та звільнили його від
засилля терористів. Відступаючи
бойовики підірвали міст через
ріку, ускладнивши тим самим
просування сил АТО до своєї бази
– райцентру Слов’яносербськ,
який, між іншим, знаходиться всього в п’яти кілометрах від
Трьохізбенки.
Власне, з того часу тут розпочалося позиційне протистояння
українського війська з одного
боку Сіверського Донця та проросійських екстремістів по той
бік ріки. А після Мінських домовленостей найбільша водна
артерія Донбасу перетворилася
вже на офіційну лінію розмежування воюючих сторін. Щоправда, з самого початку так званого
перемир'я «неконтрольовані терористичні угруповання», які начебто не підпорядковуються ні Росії,
ані ЛНР, продовжували обстрілювати Трьохізбенку. Насправді ж
бойовики так званого «всевеликого войска донского», які облаштували свою базу в гуртожитку
Слов’яносербського сільськогосподарського технікуму та на території місцевого дитячого табору,
чхати хотіли на мирне врегулювання ситуації на Донбасі. Їм потрібен лише кривавий хаос, який
має представити Росію у вигляді
єдиного можливого миротворця.
Причому роблять вони це з особливим цинізмом – обстрілюючи
помешкання мирних мешканців,
не рахуючись із життями в нічому
не винних українців.
Так, 6 листопада після чергового обстрілу з боку контрольованого бойовиками Красного
Лиману 27-річний місцевий мешканець виявив на своєму городі
мінометну міну, що не вибухнула.
Господар вирішив самотужки винести її подалі від хати, але міна
вибухнула, в результаті чого на
місці загинула його 28-річна дружина. Самого чоловіка з важкими
травмами було госпіталізовано.
14 листопада внаслідок мінометного обстрілу Трьохізбенки загинуло троє мешканців села, серед
яких – п’ятирічна дівчинка. За
три дні вибухом артилерійського
снаряду 43-річній жінці відірвало
ногу. А 2 грудня через обстріл тут
загинуло подружжя пенсіонерів.

300 метрів від наших позицій на
лівому фланзі прикордонники
помітили у тепловізор пересування двох ворожих лазутчиків.
У цьому напрямку одразу ж був
відкритий вогонь із АГС–17.
Одного сепаратиста було знищено, доля іншого – невідома.
Дуже добре, що ми воюємо в
тісному тандемі з прикордонниками. У вас хоча й немає такого
важкого озброєння, як танки чи
артилерія, та своїми тепловізорами ви сковуєте рух російським
найманцям.

Холодна та гаряча
Трьохізбенка

Трьохізбенка – звичайне провінційне село за 30 км від Луганська, про яке
до війни на Донбасі мало хто й чув. Проте зараз до цього населеного пункту
прикута увага всієї України. Саме Трьохізбенка чи не найчастіше згадується в
страшних фронтових зведеннях РНБО. По суті, обстріли та вибухи тут стали
вже нормою, а місцеві мешканці лише моляться, аби черговий снаряд чи міна,
випущена російським найманцем, не поцілила в їхнє обійстя. І тільки українські
військові та прикордонники своїм вогнем у відповідь стримують криваве
просування на ці землі «русского мира».
Постійні обстріли з боку терористів ЛНР спричинили в населеному пункті справжню гуманітарну катастрофу. У селі вже
майже два місяці немає ані світла,
ані води, ані газу. Це при тому,
що вночі стовпчик термометра
там подекуди опускається до 27
градусів морозу. Відтак близько
половини населення Трьохізбенки виїхало, а та, що залишилася, вирубує лісові насадження та
фруктові сади, намагаючись хоч
якось зігрітися. У підвалах, де раніше люди ховалися від обстрілів,
стало нестерпно холодно. Тому
останнім часом селяни ночують у
домівках, ризикуючи стати жертвою «братньої» зброї.
Оскільки виникла реальна загроза замерзання людей, Луганська ОДА спробувала залучити
ОБСЄ для вирішення цієї проблеми. Представники моніторингової місії начебто й домовилися
з ватажком місцевих сепаратистів
Козіциним про надання гуманітарного коридору для ремонтних
бригад. Однак газовиків і електриків, які вийшли на нейтральну
територію з білими прапорами та
в спецодязі, російські найманці
обстріляли з гранатометів. Отож
ремонтні роботи довелося зупинити.
Та наші хлопці не дають терористам відчувати себе господарями ситуації. 1 листопада сили
АТО в районі Трьохізбенки артилерійським вогнем знищили 5
«Градів» і 3 самохідні артилерійські установки бойовиків. А три
тижні тому бійці 39-го батальйону
територіальної оборони підбили одразу два ворожих танки, які
взяли собі за звичку зненацька
«вискакувати» з лісопосадки й
обстрілювати українські позиції.

групи противника. Та спільними
зусиллями ми доволі ефективно
їм протидіємо. Так як прикордонний блок-пост знаходиться
найближче до позицій бойовиків
– всього 500 метрів до зруйнованого мосту – наші наряди ведуть
постійне спостереження за цим

– Якби під Іловайськом у нас
була така сучасна техніка, думаю
значно більше наших хлопців
вирвалося б із цього «котла», –
сумно додає «Крим», ніжно постукуючи по крилу Бегемотика.
Так лагідно бійці 39-го БТрО називають свій старенький КамАЗ,

сектором оборони. Техніка, звичайно, по ньому пройти не зможе, а ось козачки – запросто. Тим
більше, що до 15 листопада через
нього на свій страх і ризик ходили
місцеві мешканці. Нині пропуск
осіб тут не здійснюється, тому
що у даному районі визначено
два пункти контролю в’їзду–виїзду – «Щастя» та «Станиця Луганська». Звичайно, ворог може
спробувати подолати ріку вплав
і десантуватися на нашому березі, але це доволі ризиковано. Ще
влітку, відступаючи, сепаратисти
замінували цю територію. Згодом
уже наші сапери розставили там
свої пастки. Тож ми без особливої
потреби туди не сунемося.
– Кілька днів тому ми були
підняті вночі по команді «До
бою», – пригадує один із заступників
командира
39-го
БТрО з позивним «Крим». – За

на якому виходили з оточення.
Після повернення до Дніпропетровська місцеві майстри полагодили вщент посічену осколками
й кулями вантажівку та обшили
її броньованими листами. Тож
зараз Бегемотик знову вірою і
правдою служить нашим воякам
у зоні АТО.

Як
виглядає
пресловуте
«перемир’я» в Трьохізбенці творча група «Прикордонника України» відчула на собі. Тільки-но ми
прибули на передову, нас одразу
ж попередили: «Хлопці, тільки не
висовуватися! Сьогодні надійшла
інформація, що за рікою працює
спецгрупа бойовиків, двоє з яких –
снайпери високої кваліфікації». Не
минуло й п’яти хвилин журналістського спілкування з бійцями, як із
лісопосадки пролунали постріли, а
за кілька секунд над нашими головами пронизливо засвистіли, щоправда, не кулі, а міни… Тож далі
працювати довелося вже в бойових
умовах. Втім, це не завадило нам
побачити, як контролює виконання Мінських домовленостей на Луганщині місія ОБСЄ. Ні, жодного
емісара цієї організації там не було.
Замість них на прикордонному
блок-посту красувалися дві камери, міцно закріплені на стовпі електромережі. Саме красувалися, адже
жодної користі з них немає. Нагадаємо, що Трьохізбенка вже майже
два місяці як відключена від енергозабезпечення і стільки ж часу тут
не бачили спостерігачів моніторингової місії. Отож об’єктивність
і повнота звітів цієї поважної організації про ситуацію, принаймні на
даній ділянці лінії розмежування, є
питанням риторичним.
Не можемо не згадати й про
умови, в яких наші хлопці несуть
службу. Відділ прикордонної служби нині розташувався у приміщенні місцевого водоканалу, де місця
вистачає хіба що для робочого кабінету начальника підрозділу, кімнати зберігання зброї та чергової
служби. Самі ж прикордонники,
до речі 90% з яких – мобілізовані
громадяни, мешкають у великому
польовому наметі. Тож заготівля
дров для опалення та приготування їжі (кухня теж польова) перейшла у розряд першочергових
заходів забезпечення виконання
бойових завдань. На передовій ще
сутужніше. Бліндажі та окопи слугують для вояків і укриттям, і місцем відпочинку. Грітися доводиться біля буржуйок. Але тут теж слід
зважати на те, що їхній дим може
стати чудовим орієнтиром для артилерії ворога.
«A la guerre comme а la guerre»
(«На війні як на війні» – франц.)
– віджартовуються бійці. Вдивляючись у ці мужні обличчя, вкотре переконуєшся у незламності
українського духу. Недаремно у
центрі Трьохізбенки встановлено пам’ятник її найвідомішому
уродженцю – отаману Кіндрату
Булавіну, який на початку XVIII
століття очолив козацьке повстання проти царської Росії. А
ті, хто стверджує, що Луганщина
це якась там Новоросія, нехай зазирнуть до підручника з історії.
Донбас це – українська земля і
перемога буде за нами!
n
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5 грудня на фасаді
Новоушицького
технікуму Подільського
державного аграрно–
технічного університету,
що на Хмельниччині,
відкрито меморіальну
дошку випускнику
цього навчального
закладу – Олександру
Миколайовичу
Дзюбелюку, воїну–
прикордоннику, який
загинув у зоні АТО.

Сашу любили,
його пам’ятають...

Неçадоâго до çагиáелі старøий
лейтенант Олександр Дçюáелюк
наïисаâ сâій çаïоâіт:

Людмила КАТЕРИНИЧ

У заході взяли участь рідні, друзі Олександра, колектив технікуму, мешканці
селища Нова Ушиця та представники
Могилів-Подільського прикордонного загону, в якому офіцер Дзюбелюк розпочинав службу після закінчення Національної
академії Державної прикордонної служби
України ім. Богдана Хмельницького. Активний та цілеспрямований, відповідальний у всьому молодий лейтенант добре
знав військову справу і подавав неабиякі
надії в обраній професії захисника державного кордону. Однією з яскравих рис Олександра було вміння спілкуватися з людьми,
відчувати їхні потреби, він завжди намагався допомогти. У той же час це не заважало
йому проявляти вимогливість, коли справа
стосувалася служби. Éого любили й поважали. Éому довіряли. Коли б не війна, що
чорним круком впала на українську землю,
Олександра Дзюбелюка, без сумніву, чекало блискуче майбутнє.
У червні 2014 року він разом зі своїми
бойовими побратимами прибув на охорону та захист українсько-російського
кордону на Донеччині. Застава, де офіцер
Дзюбелюк займав посаду заступника начальника по роботі з персоналом, мужньо
обороняла та захищала пункт пропуску
«Довжанський». Як згадують бійці підрозділу, їхній командир повсякчас турбувався
про своїх підлеглих, дбав про безпеку кожного, ділився останнім ковтком води та
куснем хліба.
Перебуваючи під масованими артобстрілами ворожих «Градів», воїни понад

Ìîÿ ïîåç³ÿ çàòèõëà,
Îñòàíí³ ñòðîêè íàâåðñòàâ…
ßê òîé Òàðàñ îñòàííþ âîëþ
Çàïîâ³ò äëÿ ñâ³òó íàïèñàâ:
«ßê óìðó, òî ïîõîâàéòå
Ìåíå íà ìîãèë³.
Ñåðåä ñòåïó øèðîêîãî,
Íà Âêðà¿í³ ìèë³é…».
Íà Âêðà¿í³ íàø³é ñëàâí³é,
Äå ä³â÷àòà õîäÿòü ãàðí³,
Äå êîçàêè, ÿê ñò³íà –
Íàøà íàö³ÿ ñèëüíà!

два місяці героїчно трималися, не відступивши ні на крок із займаних позицій. Під час одного з найжорстокіших
обстрілів бойовиків і їхніх російських
покровителів старший лейтенант Олександр Дзюбелюк, який три дні перед
цим приймав вітання від бойових товаришів із днем народження, загинув.
Указом Президента України 24-річний
офіцер-прикордонник посмертно нагороджений орденом «За мужність» 3-го
ступеня.
Відкриття пам’ятної дошки на честь
старшого лейтенанта Олександра Дзюбелюка – подія знакова. Вона є ще одним
яскравим свідченням нашої глибокої поваги до подвигу, звершеного в ім’я України. За рідну землю Олександр віддав найдорожче – життя.

P.S. Хвилюючою стала наша зустріч під
час відкриття пам’ятного знаку з матір’ю загиблого героя Антоніною Володимирівною.
Розповідаючи про сина, вона висловила
бажання звернутися до редакції «Прикордонника України» з особистим проханням.
Річ у тому, що після випуску з НАДПСУ
2011 року, Олександр Дзюбелюк та його
товариші-однокурсники своєчасно не отримали випускних фотоальбомів з вини підприємства, що їх мало виготовити. За кілька
місяців випускні альбоми все-таки передали молодим офіцерам, зокрема і тим, хто
розпочав службу у Могилів-Подільському
прикордонному загоні. Тоді Олександр
перебував у відрядженні, тож альбом так
і не потрапив до його рук. Заклопотаний
службовими справами, офіцер весь час відкладав пошуки на потім. Не судилося...

Ïîõîâàéòå é ïîì’ÿí³òü
Òà é ³ äàë³ âæå æèâ³òü.
Ïðè ðîçìîâàõ âè çãàäàéòå,
Òà é ùå ÷àðó íàõèë³òü…
Âè çãàäàéòå, ùî çðîáèëè,
Ùî íå òàê, ³ ùî – íå òî,
Áî çãàäàºòüñÿ âàì, ìèëèì,
Íà ñóä³ óñå âîíî...
Сьогодні згорьовані батьки намагаються
знайти безцінну для них реліквію – пам’ять
про сина та роки його навчання у прикордонній академії. Тож нині вони просять відгукнутися тих, у кого, можливо, знаходиться випускний фотоальбом Олександра або
світлини з їхнім сином, та повернути рідним
за адресою: Хмельниöька оáласть, смт Ноâа
Уøиöя, âул. Лісна, 26. Дçюáелюк Антоніні
Володимиріâні.
n

ТВОЇ ЛЮДИ, КОРДОНЕ!

Серця відважні,
руки золоті
У житті сержанта Резінкіна розпочався
особливий період, коли його у складі групи
прикордонників з впс «Харків» направили на
посилення кордону в Луганську область.
Катерина МЕЛЬНИК

Зовсім по-іншому в умовах
бойової обстановки починаєш
цінувати звичайні людські стосунки – моральну підтримку
рідних, які далеко, та відчуття
надійного ліктя товариша поруч.
У Олексія Резінкіна в цьому плані був повний порядок: разом з
ним боронити кордон у район
Красної Талівки вирушив старший сержант Дмитро Коротков
– товариш ще з дитячих років.
Для друзів такий збіг обставин
став додатковим фактором упевненості та спокою, адже вони
постійно підтримували один
одного.

Служба та побут у районі
АТО були складними – постійна бойова обстановка, обстріли
та відчуття небезпеки... Проте
доля кидала Олексію не лише
воєнні виклики. Однієї осінньої
ночі прикордонники побачили
полум’я, яке виривалося з одного з домів у селі Красна Талівка.
Охоронці рубежу поспішили на
допомогу. Біля палаючого будинку місцевого жителя почали
збиратися люди, які розгублено
дивилися на охоплену вогнем
споруду.
Віддавши необхідні вказівки, хлопці у прикордонній формі вступили в боротьбу з вогнем. Олексій Резінкін та його
товариш Дмитро Коротков знайшли драбину, піднялися на дах,

зірвали лист шиферу щоб оцінити
масштаби пожежі. Згодом, на прохання прикордонників, їм передали шланг та відро. Так було організовано ефективне пожежогасіння.

Військовослужбовці крок за
кроком відвойовували у вогневої
стихії територію будівлі. Діставшись через дах до коридору, друзі
побачили чотири газових балони, на яких вже почала лущитися
фарба... Їх вибух міг не лише знищити будинок, а й стати величезною загрозою життю усіх, хто
гасив пожежу чи прийшов подивитися. Часу на роздуми не було,
і Олексій з Дмитром продовжили
свою справу з примноженими зусиллями, не замислюючись про
власну безпеку. ...Вибухів балонів
та людських втрат вдалось уникнути.
Обстеження будинку дало
підстави стверджувати, що скоріше за все відбулося закорочення
проводки. Вдячність місцевих
мешканців за врятовані життя
та погашену пожежу була невимовною і дуже доречною, адже
наближалися зимові холоди. Жителі села радо допомагали прикордонникам чим могли: брезентом, дровами та інструментами.
Винахідливість і працьовитість в умовах, в яких опинилися
прикордонники, стали дуже затребуваними. Завдяки цим якостям Олексій Резінкін подарував

тепло своїм колегам. Під час відпочинку він із підручних матеріалів змайстрував універсальну
пічку. Все, що знадобилося, так
це глина, металева труба, цегла
та плита. «Роботи на дві години»,
– скромно сказав Олексій.
Але ж яку добру згадку про
себе залишив нашим хлопцям.
Коли настав час ротації, і бійці впс «Харків» готувалися повернутися додому. Вони вирішили побувати на місці, де героїчно
загинув підполковник Євген Пікус, який протягом п’яти років,
починаючи з 2006-го, очолював
цей підрозділ. Пам’ять про загиблого у бою старшого товариша та
наставника, котрий завжди прагнув справедливості й ніколи не
був байдужим до людей, прикордонники вшанували хвилиною
мовчання…
Вихованці
підполковника
Пікуса повернулися на місце
постійної дислокації. Та коли
прийде наказ, вони готові знову
відправитися туди, де зі зброєю
в руках треба боронити Вітчизну та її кордон. На Луганщині
харків’яни проявили свої найкращі якості, утверджуючи добре
ім’я охоронців рубежу.
n
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НАТО

Сергій ЧЕРЕВАТИЙ

– Ми не визнаємо незаконну анексію
Криму й вважаємо, що Україна має право
сама обирати власне майбутнє й визначати свою міжнародну політику. Саме тому
ми посилили наші контакти та співпрацю. Нинішня зустріч міністрів відбувається у надзвичайно важливий час. Переконаний, що вона дасть сигнал про те,
що підтримка НАТО України — сильна й
буде лише збільшуватися, – заявив очільник Альянсу.
Зустрічі міністрів закордонних справ
країн-учасниць НАТО передувало чергове
засідання Комісії Україна–НАТО. Комісія
рішуче засудила тривалі дії Росії з дестабілізації ситуації на Сході. «Ми закликаємо
Росію відмовитися від незаконної анексії
Криму, яку ми не визнаємо і не будемо визнавати, а також поважати права місцевого населення, включаючи кримських татарів», – наголошується в заяві.
За результатами роботи комісії Альянс
оголосив про політичну та практичну підтримку України. Зокрема, було повідомлено про початок роботи трастових фондів,
спрямованих на підвищення обороноздатності української армії. Буде створено п’ять фондів, опікуватимуться якими
окремі країни Альянсу.
Німеччина, Великобританія та Канада
спрямовуватимуть фонд, направлений на
модернізацію систем зв’язку й автоматизацію управління військами. На сьогодні на реалізацію програми виділено 1,27
мільйона євро. Норвегія відповідатиме
за фонд з перепідготовки та соціальної
адаптації колишніх військовослужбовців.
Тільки цього року НАТО допомогло адаптації більше семи тисяч колишніх військових. У новій програмі особливу увагу буде
надано учасникам АТО, а також тим, хто
проходив службу в Криму.

28 друзів України

Минулого тижня у Брюсселі відбулася зустріч міністрів
закордонних справ Північноатлантичного Альянсу.
Демонстрацією солідарності та підтримки нашої країни став
круглий стіл, який за день до згаданої зустрічі керівників
зовнішньополітичних відомств генсек НАТО Йенс Столтенберг
провів з українськими журналістами.
Програмою з фізичної реабілітації поранених військовослужбовців опікуватиметься Болгарія. Альянс допомагатиме
конкретним пацієнтам і водночас сприятиме розбудові медичної системи в Україні в цілому. З цивільного бюджету НАТО
на реалізацію програм фонду було виділено 1,4 мільйона євро. Водночас значну допомогу було надано у вигляді обладнання
та заходів з підготовки персоналу.
Фондом, який займатиметься розвитком систем кіберзахисту України займеться Румунія. В рамках
проекту передбачається створення спеціальних лабораторій для боротьби з
комп’ютерними загрозами, а також сприяння в підготовці спеціалістів і дорадча
підтримка НАТО. Також Альянс надасть
необхідне обладнання та програмне забезпечення. Наразі на реалізацію програм
фонду виділено 700 тисяч євро. Головним
координатором з української сторони виступатиме СБУ.

Фонд, за який відповідатимуть Нідерланди, Польща, Чехія та Болгарія, надасть
Україні підтримку в реформуванні систем
логістики відповідно до стандартів НАТО.
Генсек Альянсу також підкреслив, що
«в умовах триваючої та навмисної дестабілізації України Росією НАТО продовжуватиме демонструвати тверду політичну
підтримку суверенітету України, незалежності та територіальної цілісності». За
його словами, Мінські угоди залишаються
рамками, які можуть прокласти шлях до
мирного вирішення конфлікту.
– Україна зробила реальні зусилля стосовно виконання своїх зобов’язань. Але
Росія і підтримувані Росією сепаратисти – ні. Ми закликаємо Росію виконати
свої зобов’язання. Це включає в себе виведення своїх військ і військової техніки
з території України та вздовж кордону з
Україною, а також забезпечення ефективного міжнародного контролю кордону, –
висловив своє бачення Éенс Столтенберг.

Міністри закордонних справ країн
НАТО під час зустрічі у Брюсселі домовилися про формування оперативних сил
для посилення боєготовності, а також про
збереження постійної присутності НАТО
на східних рубежах.
– План дій щодо підвищення готовності, погоджений главами держав та урядів під час саміту в Уельсі, – це відповідь на
змінене безпекове середовище всередині
та поблизу Європи. Він відповідає на виклики, поставлені Росією, та їх стратегічні
наслідки. Він також відповідає на ризики
і загрози, які виходять від нашого південного сусідства – на Близькому Сході та в
Північній Африці», – говориться у заяві,
опублікованій за результатами зустрічі.
Також у ній зазначено, що вже збільшено
присутність морських, наземних і повітряних сил НАТО, а також важливих військових навчань у східній частині території Альянсу. Всі союзники сприяють цим
оборонним зусиллям, і вони будуть безперервно змінювати на ротаційній основі
повітряні, морські і сухопутні сили в регіоні та проводити додаткові навчання – у
форматі 28 на 28.
Вітається створення сил реагування
НАТО, що координується Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних
сил НАТО в Європі, основою яких є військові підрозділи Німеччини, Норвегії та
Нідерландів. Вони будуть готові діяти вже
на початку 2015 року. Міністри оборони
країн НАТО під час зустрічі у лютому 2015
року оцінять прогрес і приймуть рішення
щодо розширення готовності та оперативності в рамках адаптації НАТО до змін безпекового середовища, згідно з рішеннями,
прийнятими на саміті НАТО в Уельсі.
Зустріч міністрів закордонних справ
країн-членів НАТО продемонструвала солідарність з Україною та готовність докладати максимальних зусиль для підтримання безпеки у світі.
n
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З ІСТОРІЇ НАГОРОД

Відзнаки честі,
мужності та слави
У № 45 нашої газети розповідалося, як 1992 року в Україні
з'явилася перша нагорода державного рівня – Почесна відзнака
Президента України. Це була «перша ластівка». Зараз в Україні, як
і в будь–якій іншій державі світу, існує власна нагородна система,
яка складається з державних нагород, відомчих заохочувальних
відзнак і нагород громадських організацій.
Олександр СОПОВ,
аâтор ескіçіâ семи дерæаâниõ нагород

Сьогодні в Україні насправді є можливість відзначити тих, хто має серйозні здобутки. І найвидатніші успіхи в ратній службі чи праці відзначаються присвоєнням
звання Героя України із врученням ордена
«Золота зірка» або ордена Держави.
Далі слідують дев’ять видів орденів:
Свободи, Ярослава Мудрого п’яти ступенів, «За заслуги» трьох ступенів, Богдана Хмельницького трьох ступенів, Героїв Небесної Сотні, «За мужність» трьох
ступенів, Княгині Ольги трьох ступенів,
Данила Галицького та «За доблесну шахтарську працю». Також можливо вручення чотирьох різновидів медалей: «За військову службу Україні», «За бездоганну
службу» трьох ступенів, «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя». Окрім
того, є відзнака «Іменна вогнепальна
зброя». Окремим рядком слід згадати про
почесні звання: «Мати-героїня» та професійні – чотири «народних» та тридцять
шість «заслужених». А ще тим, хто цього

заслуговує можуть присуджуватися Національна та чотири Державних премії. Так
само у списку вітчизняних держнагород
є президентські відзнаки – Хрест Івана
Мазепи, медаль «За працю і звитягу» та
чотири ювілейні медалі. До нагород вищого державного рівня України належать
також парламентські (Почесна Грамота і
Грамота Верховної Ради України) та урядові (Почесна Грамота Кабінету Міністрів
України), до яких вручаються відповідні
нагрудні знаки.
Природно, виникає питання чи не забагато вищих відзнак існує в нашій країні.
Для порівняння: в нинішній Україні – сорок одне почесне звання, а в УРСР 1989
року їх було п’ятдесят чотири. У СРСР Героями Соцпраці за рік ставали в середньому 369 людей. В Україні найвищу трудову
відзнаку здобувають лише 16 осіб щороку,
при тому, що чисельність населення відрізняється ... в 4 рази!
Окреме місце займають відзнаки міністерств та інших органів виконавчої
влади. Їх зовнішній вигляд і Статути регулюються державою, а саме – Комісією
державних нагород і геральдики та Міністерством юстиції.

Ці нагороди визнані у світі, мають високий міжнародний авторитет, вирізняються вишуканим художнім дизайном і
легко вгадуються за національним колоритом. На жаль, після травня 2012 року їх
кількість суттєво скоротилася – не більше
трьох нагрудних знаків, чотирьох медалей,
подяки та двох видів грамот. Крім того,
нагороджувати можна лише співробітників «свого» відомства, причому – не всіх.
Наприклад, досі Міністерство охорони
здоров’я не може нагородити лікаря.
Нижчі за рангом, але цілком легітимні –
нагороди громадських організації. Їх може
запроваджувати організація, якщо вона
за Статутом має на це право. Ніяких погоджень з державними органами це не потребує. Столичні об’єднання ВГО «Звитяга» і

ВО «Країна» створили навіть свої нагородні
системи та здійснюють нагородження на
всій території України. Сотні медиків, волонтерів і бійців, які пройшли крізь вогонь
АТО, вже отримали ці нагороди.
І ще одна ремарка – про рівень виробництва українських нагород. З гордістю
можна зазначити, що Росія свої кращі (недержавні) нагороди виготовляє в Україні.
За 20 років ми спромоглися обійти державу, традиціям та технологіям якої понад
300 років! Навіть Російський Імператорський Дім після багаторічних пошуків почав виготовляти свої нагороди на приватному українському підприємстві. Після
Росії до нас прийшли Грузія та Угорщина,
а також «монарші» дома Іспанії та Італії,
Ефіопії, Єгипту та В’єтнаму.
n
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ПАТРІОТИЧНО

Графік

«За честь! За славу! За народ!»
«Філателістична продукція від «Укрпошти» традиційно віддзеркалює значимі
події. У такий нелегкий час марка із зображенням справжнього українського воїна є
як ніколи актуальною для нашого суспільства. На ній зображено збірний образ українського захисника, створеного українським художником Володимиром Тараном
з фотографій реальних бійців. Ми добре розуміємо, що досить важливо, щоб кожний
герой відчував, що про нього пам’ятають,
підтримують його вибір захищати Батьківщину та цінують його подвиг», – зазначив
перший заступник генерального директора
«Укрпошти» Роман Стасів.
Також стартувала спільна акція «Укрпошти» та Міністерства оборони України
«Привітай солдата з Новим роком». Це
заклик до громадян писати листи незнайомим солдатам, які служать у зоні АТО з
новорічними привітаннями, словами підтримки та подарунками.
Листи та подарунки для поздоровлення бійців надсилаються за адресою: 01001,
вул. Хрещатик, 22, УДППЗ «Укрпошта», з
поміткою «Привітання солдату».
n

У столиці «Укрпошта»
урочисто презентувала
художню поштову марку «За
честь! За славу! За народ!»
та конверт «Перший день» до
цього випуску.
Олена ТАЩИЛІНА

Цю філателістичну продукцію виготовлено спеціально до Дня Збройних
Сил України та вшанування всіх героїв,
які захищають нашу державу від агресорів.
ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

ПРО ÆИ ТТЯ

Персонал відділу прикордонної служби
«Південний» та керівництво Одеського
прикордонного загону сердечно вітає з Днем
народження інспектора прикордонної служби –
фельдшера БОБЕНКА Володимира Юрійовича
та бажає дорогому імениннику міцного здоров’я,
миру, радості й достатку, сімейної злагоди, любові
та творчого довголіття. Хай щастить завжди
і в усьому!
З любов’ю і повагою,
колеги по роботі та численні друзі.

ДЕР ÆАВ НОÃО
РУБ ЕÆУ

ком ïет ент но,
яск раâ о,

öіка âо âсім

особистого прийому громадян, осіб для надання безоплатної первинної правової
допомоги та запитувачів на отримання публічної інформації керівництвом і керівниками
структурних підрозділів Адміністрації Державної прикордонної служби України
Ãолоâа Дерæаâно¿ ïрикордонно¿ слуæáи Укра¿ни
приймає в другий і четвертий четвер місяця з 15.00 до 17.00;
ïерøий çастуïник Ãолоâи Дерæаâно¿ ïрикордонно¿ слуæáи Укра¿ни
приймає в другу та четверту середу місяця з 15.00 до 17.00;
çастуïник Ãолоâи Дерæаâно¿ ïрикордонно¿ слуæáи Укра¿ни
приймає в другий і четвертий вівторок місяця з 15.00 до 17.00;
директор Деïартаменту оõорони дерæаâного кордону
приймає в першу і третю середу місяця з 15.00 до 17.00;
директор Деïартаменту оïератиâно¿ діяльності
приймає в перший та третій четвер місяця з 15.00 до 17.00;
директор Деïартаменту аналіçу та оöінки інôормаöі¿
приймає в перший і третій вівторок місяця з 15.00 до 17.00;
директор Деïартаменту ïерсоналу
приймає в першу та третю середу місяця з 15.00 до 17.00;
директор Деïартаменту ресурсного çаáеçïе÷ення
приймає в перший і третій вівторок місяця з 15.00 до 17.00;
на÷альник уïраâління çâ’яçку
приймає щовівторка з 14.00 до 16.00;
на÷альник ôінансоâо-економі÷ного уïраâління
приймає щопонеділка з 14.00 до 16.00;
на÷альник уïраâління ïрикордонного контролю Деïартаменту оõорони дерæаâного кордону
приймає щовівторка з 11.00 до 13.00;
на÷альник уïраâління кадроâого çаáеçïе÷ення Деïартаменту ïерсоналу
приймає щосереди з 11.00 до 13.00;
на÷альник уïраâління роáоти ç ïерсоналом Деïартаменту ïерсоналу
приймає щочетверга з 14.00 до 16.00;
на÷альник уïраâління оõорони çдороâ’я Деïартаменту ïерсоналу
приймає щочетверга з 11.00 до 13.00;
на÷альник уïраâління тилоâого çаáеçïе÷ення Деïартаменту ресурсного çаáеçïе÷ення
приймає щосереди з 14.00 до 16.00.
Ïðèéîì âåòåðàí³â, ïåíñ³îíåð³â-ïðèêîðäîííèê³â ³ ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé ç ïèòàíü ïåíñ³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ çä³éñíþºòüñÿ ó ïîíåä³ëîê òà ñåðåäó ç 09.00 äî 17.00, ó ï’ÿòíèöþ – ç 09.00 äî
13.00 ó ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ ¹5.
Ïîïåðåäí³é çàïèñ íà îñîáèñòèé ïðèéîì:
ùîäíÿ, êð³ì âèõ³äíèõ, ñâÿòêîâèõ ³ íåðîáî÷èõ äí³â, ç 09.00 äî 13.00 òà ç 14.00 äî 17.00;
ó ï’ÿòíèöþ, íàïåðåäîäí³ ñâÿòêîâèõ ³ íåðîáî÷èõ äí³â – ç 09.00 äî 13.00 òà ç 14.00 äî 16.00.

÷èòàéòå ó ãàçåò³
«Ïðèêîðäîííèê Óêðà¿íè» äïëàòà
òà æóðíàë³ «Êîðäîí», ïåðå ëè

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

í³êî
íà ÿê³ íå çàê³í÷óºòüñÿ
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НОУ–ХАУ

Ґаджет для стволів

від 03 грудня 2014 року №1058-ос
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ЛЕСЮКЕВИЧУ Максиму
Васильовичу

по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ЖДАНУ Олександру
Федоровичу
Управління кадрів АДПСУ
ЛІДЕРИ

Компания IntellScope LLC на
початку року представила на
виставці «SHOT Show 2014»
нову розробку – систему
IntelіScope Pro, яка дозволяє
використовувати як приціл
iPhone або смартфон.

Втретє переможці

Сергій ПОЛІЩУК

Щоб встановити один із цих ґаджетів
на вогнепальну зброю, створено спеціальний кронштейн, повністю сумісний із
планкою Пікатіні (з’єднувальним кріпленням, що використовується на стрілецькій зброї багатьох країн). Остаточне

перетворення смартфона в приціл відбувається завдяки програмному додатку й
оптиці фронтальної камери. Принцип дії
системи IntelіScope Pro доволі простий.
Відеокамера фіксує ціль і передає її зображення на екран. Програма не тільки вловлює ціль, а й дає рекомендації стрілку для
найточнішого пострілу.
n

За результатами
моніторингу,
проведеного
Інститутом розвитку
регіональної преси,
веб–сайт Державної
прикордонної служби
України визнано
найвідкритішим серед
55 сайтів центральних
органів виконавчої
влади.

Юрій ЗАНОЗ

Зазначимо, що лідером рейтингу вже
втретє стала ДПСУ з
коефіцієнтом відкритості 84,7%, друге місце
посіла Державна служба
України з надзвичайних
ситуацій – 84,5%, третє – Антимонопольний

комітет із 74,51%. В Інституті підкреслюють,
що влада приховує майже половину інформації про свою діяльність.
Найбільш закритою залишається інформація
про витрату бюджетних
коштів, публікація звітів про проведення тендерних закупівель і використання державного
майна.
n

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
З кожним роком все частіше ми стаємо живими свідками того, як
ідуть з життя у Вічність наші старші бойові товариші. Їхні яскраві приклади вірного, самовідданого служіння рідній Батьківщині, своєму народу стали правильним орієнтиром на шляху прикордонної служби для
десятків і сотень «зелених кашкетів».
Третього грудня цього року перестало битися серце учасника Другої світової війни, почесного заступника голови Ради ветеранської організації Львівського прикордонного загону, полковника у відставці
СЬОМКІНА Миõайла Васильоâи÷а, який на 87 році життя пішов від нас
назавжди.
Колектив військовослужбовців, працівників і ветеранів
Львівського прикордонного загону глибоко сумує з приводу передчасної смерті славного ветерана-прикордонника Сьомкіна Михайла Васильовича.
Нехай добрі спогади та наша підтримка стануть втіхою для рідних і близьких покійного, а світла пам`ять назавжди збережеться в наших згорьованих серцях.
Рада âетерансько¿ органіçаöі¿ Льâіâського ïрикордонного çагону

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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Андрій
Конюхов
Херсонська область.
Допоможіть знайти 15-річного Андрія Конюхова!
Андрій – мешканець міста Херсон.
4 грудня 2014 року
хлопчик пішов з
дому та більше його ніхто не бачив.
Прикмети дитини: виглядає на 16-17
років, 160-165 см, худорлявої статури,
овальне обличчя, коротке русяве волосся.
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