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Державний кордон України перетнуло

1,3 млн. 
осіб

 339 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

51 
особу

Вилучено

9 од.
зброї

Затримано товарів 
і вантажів, що незаконно 
переміщувалися через 
державний кордон, на

0,5 млн. грн.з них 14
незаконні мігранти

>
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

ПАЛІТРА КОРДОНУ ПОСТФАКТУМ

Мелітополь. Через цю важливу вузлову станцію 
Придніпровської залізниці проходить близько 80% усіх 
потягів кримського напрямку. Саме тому місто має ще 
неофіційну назву – «Ворота до Криму». Проте 
чи міг би хтось із подорожуючих ще рік тому 
уявити, що для того, аби потрапити до берегів 
Таврії, йому доведеться у цих воротах фактично 
проходити паспортний контроль? Але дійсність 
невблаганно диктує свої правила…

Трагічні події на півдні та сході нашої держави 
наклали відбиток на цьогорічне святкування Дня 
Перемоги. Довелося відмовитися від військових 
парадів і масових концертів. Центральні вулиці 
міст були як ніколи малолюдними, адже 
напередодні українська влада попередила про 
можливі провокаційні дії проросійських банд. 

Свято Перемоги з 
тривогою про сьогодення
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> 968 од.
боєприпасів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ ДЕНЬ ЄВРОПИ

Україна мала шанс ще наприкінці листопада минулого 
року підписати угоду про Асоціацію з ЄС. Не так стало
ся, як гадалося. В підсумку«зіркою» вільнюського саміту 
стала Молдова, яка нещодавно отримала безвізовий 
режим з Євросоюзом. Примітно, що 
того ж дня Росія й собі документально 
оформила право на безвізові подоро
жі… у Гондурас. Що ж, пріоритети тут 
очевидні, а слова, якто кажуть, зайві. 

Пропагандистська машина Кремля не перестає вражати 
величезною кількістю брехні та перекручуванням фактів 
стосовно України. На противагу цим інформаційним атакам 
українські активісти створили сайт «stopfake.org», який вже 
декілька місяців успішно викриває 
«найяскравіші» сюжети про Україну. 
Отож пропонуємо ознайомитися з 
«перлами» російської пропаганди у 
форматі БРЕХНЯ/ ПРАВДА.

Брехнею правди не сховаєш

8-9
стор.

>

Варта воріт до Криму

В умовах кругової оборони

4
стор.

На те вони й прикордонники, 
що служать при кордоні та 
нікуди відійти від державної межі 
не можуть. В умовах «класичного» 
конфлікту охоронці рубежу знають 
хто ворог і що він знаходиться по той 
бік, а позаду – свої, котрих слід захищати 
й на підтримку яких, хоча б моральну, можна 
розраховувати. Та організатори заворушень на сході 
України класики не люблять. Вони взагалі правил не 
люблять, а відтак співробітникам Держприкордонслужби 
нині доводиться займати кругову оборону, адже в оточенні 
нема поняття тил, бо попереду брязкає зброєю російська армія, 
а позаду – політичний криміналітет тероризує цілі райони 
східних областей.

5
стор.

6
стор.

10
стор.

Кому ЄС, а кому – Гондурас
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НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДІАЛОГ

Сергій ПОЛІЩУК

Насамперед, для засвоєння держкоштів 
залучатимуться виробничі потужності Східної 
України. Саме вони мають дати серйозний по
штовх для розвитку Укрзалізниці, транспорт
них мереж країни, для того, щоб люди мали 
роботу і отримували заробітну плату. 

Державні замовлення отримає в тому 
числі Харківський завод транспортно
го машинобудування ім. В.О. Малишева, 

який сьогодні працює на задоволення по
треб Збройних Сил України. Окрім цього, 
Міністерству закордонних справ разом із 
Мін економіки, Міноборони і «Укробо
ронпромом» доручено знайти для цього за
воду можливості укладення зовнішньоеко
номічних кон трактів. 

«Це єдиний шлях, як відновити еко
номічне зростання – будувати залізницю, 
рухомий склад, дороги. Брати кредит і ви
трачати ці кошти на реальну економіку. Так 
США вийшли з рецесії. Немає інших рецеп
тів, тому давайте користуватися тими, які 
вже були ефективними в світі», – пояснив 
таку політику Арсеній Яценюк. 

Глава Уряду також нагадав, що в дер
жавному бюджеті передбачено 25 млрд. грн. 
державних гарантій, які повинні бути видані 
безпосередньо на промисловість. Половина 
з цих коштів може бути направлена Укр
залізниці для придбання рухомого складу, 
зокрема пасажирських тепловозів, які вже 
успішно виготовляє Крюківський вагонобу
дівний завод.                                                       n

УКРАЇНА – ЄС

Формула успіху: 
економія всередині, 
надходження ззовні
Днями відбулося спільне засідання Уряду 
України та Єврокомісії, в підсумку якого наша 
держава серед іншого отримала суттєве, як для 
нинішньої ситуації фінансове вливання. Очільник 
українського Уряду Арсеній Яценюк та президент 
Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу підписали 
Угоду, за якою Україні виділено допомогу у 
розмірі 355 мільйонів євро. Крім того, в Брюсселі 
підписали меморандум про виділення нашій країні 
кредиту в 1 мільярд євро. 

Костянтин КРИМСЬКИЙ

Загалом сьогодні Уряд пла
нує діяти за формулою – вливан
ня ззовні, економія всередині. 
Згідно з розрахунками Кабінету 
Міністрів лише протягом травня 

наша країна отримає 3 млрд. до
ларів від МВФ, 1 млрд. від США і 
1 млрд від ЄС. Частина цих коштів 
піде в золотовалютні резерви На
ціонального банку України, інша 
частина – на стабілізацію макро
фінансової ситуації в Україні, а та
кож на те, аби вчасно виплачувати 
заробітні плати й пенсії. 

Для збалансування бюджету 
Уряд пішов на низку складних, 
але потрібних рішень. Зокрема, 
це стосуватиметься скорочення 
кількості держслужбовців і ви
датків органів державної влади. 
Також йдеться про зміну по
рядку нарахування пенсій, осо
бливо для тих, хто отримував 
їх у розмірі більш як 10 тисяч 
гривень. Буде введено особливе 
оподаткування багатих грома

дян і великих компаній. Окрім 
того, прийнято низку стабіліза
ційних заходів в енергетичному 
секторі, зокрема, підвищення 
тарифів.  

Пояснюючи вжиті заходи, 
Прем’єрміністр України Арсе
ній Яценюк зазначив, що еко
номіка може стабілізуватися 
протягом двох років і вийти «на 
стабільний потужний ріст» з 
2016 року.                                        n

Підтримати виробника, 
підтримати країну
Уряд працює над питанням завантаження українських підприємств 
державними замовленнями. Зокрема, це стосуватиметься 
військово–промислового комплексу, інфраструктури, транспорту й 
машинобудування.

n 7 млн. $ 
від Америки

Прикордонне відомство 
отримає від Міністерства оборони 
США додатковий пакет допомоги 
у розмірі 7 мільйонів доларів. 
З них близько 3 мільйонів буде 
надано для підтримки персоналу 
Держприкордонслужби України, 
який виконує свої завдання 
безпосередньо на кордоні. На ці 
кошти буде придбано намети, 
службові модулі, генератори 
напруги, обігрівачі, цистерни для 
питної води і палива тощо. Ще 
близько 4 мільйонів доларів США 
буде витрачено для покращення 
потенціалу прикордонного 
відомства, а саме закупівлі 
обладнання для забезпечення 
зв’язку, технічного контролю й 
спостереження.  Всю техніку та 
обладнання буде закуплено офісом 
агентства зменшення загроз 
при Посольстві США в Україні 
та передано прикордонному 
відомству протягом трьох 
місяців. Нагадаємо, що частину 
спорядження, призначеного для 
посилення охорони кордону, 
ДПСУ вже почала отримувати 
у рамках проекту міжнародно
технічної допомоги, а саме: паливні 
насоси, колючий дріт, акумулятори 
для автомобілів, запчастини, 
біноклі та засоби зв’язку.   

Наталія УСТЬЯНЦЕВА

n Документи 
дешевіють 

Документи для українців 
стануть дешевшими приблизно на 
40 відсотків, повідомляє прес
служба МВС. Зниження ціни 
стосуватиметься посвідчень водія, 
техпаспортів на транспортні 
засоби, а також вітчизняних і 
закордонних паспортів громадян 
України, повідомив заступник 
міністра внутрішніх справ 
Сергій Чеботар. «Сьогодні 
МВС передало всі функції щодо 
виготовлення посвідчень водіїв 
та інших документів суворої 
звітності Національному банку 
України. Хочу констатувати, 
що якщо при виробництві 
підприємством «ЄДАПС» 
посвідчення водія коштувало 198 
гривень, то тепер – 114 гривень, 
а це менше ніж на 40%. Стільки 
ж коштуватиме і техпаспорт», 
– зазначив Сергій Чеботар. За 
його словами, найближчим часом 
такі зміни відбудуться і у сфері 
виготовлення паспортів. 

Світлана ДЕЙЧУК

n Анексія 
на трильйон

Міністерство юстиції України 
оцінює збитки нашої держави 
від анексії Росією Криму в 
суму понад 1 трлн. грн. Така 
сума «набігла» через втрату 
Чорноморського шельфу, багатого 
на природній газ. Міністр юстиції 
Павло Петренко наголосив, що 
Росія видобуває і користується 
газом, який належить Україні. 
Крім того, він додав, що те 
ж саме стосується морських 
портів та інфраструктури, яка 
залишилася там, що також можна 
кваліфікувати як втрачену вигоду 
для України.

Юрій ЗАНОЗ 

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Відкриваючи засідання круг
лого столу Олександр Турчинов 
наголосив, що сьогодні національ
ними пріоритетами є не просто 
відновлення інститутів державної 
влади, а розбудова демократично
го суспільства, європейської дер
жави, де гідно себе почуватимуть 
усі громадяни, незалежно від того, 
де вони мешкають, якою мовою 
говорять і до якої церкви ходять. 
«Всі повинні бути рівними перед 
законом, всі повинні себе почува
ти громадянами власної країни», 
– заявив він.

Водночас Голова Верховної 
Ради України, в.о. Президента 
України підкреслив, що кроки 
до стабілізації ситуації в краї
ні були би більш упевненими 
і швидкими, якби не цинічна 
підступна військова агресія Ро
сійської Федерації. Однак Росія 
й нині не припиняє системну 
роботу щодо ескалації завору
шень тепер уже на півдні та схо
ді нашої країни. Тож, зважаючи 
на реальну небезпеку життю й 

здоров’ю мешканців Донеччини 
та Луганщини, було розпочато 
Антитерористичну операцію, 
мета якої – захистити громадян, 
зупинити терористів, злочинців, 
відновити нормальне життя в 
цих регіонах.

– Ми готові до діалогу, готові 
усіх почути, але щоб чути людей, 
не треба стріляти, грабувати, за
хоплювати будівлі. Ми відкриті 
для діалогу, і Парламент, і Уряд 
готові до системних змін у систе
мі управління, зокрема, у частині 
посилення авторитету місцевої 
влади, місцевого самоврядування. 
Ми говоримо про реальну децен
тралізацію влади, щоб усі регіони 
відчули свою силу, самостійність 
і авторитет, могли розв’язувати 
проблеми, мати реальне фінан
сове наповнення і забезпечення 
своїх владних повноважень, – 
зая вив Олександр Турчинов.

При цьому він наголосив, що 
діалог про зміни, які необхідно 
проводити в державі, про кон
кретні пропозиції буде вестися 
виключно у конституційній пло
щині відповідно до законодав
ства України.                                 n

Влада готова 
почути всіх
У столиці пройшов Перший загальноукраїнський 
круглий стіл національної єдності. В роботі 
даного форуму взяли участь Голова 
Верховної Ради України, в.о. Президента 
України Олександр Турчинов, Прем’єр–міністр 
України Арсеній Яценюк і члени Уряду, лідери 
провідних політичних партій, народні депутати, 
представники місцевого самоврядування, 
очільники релігійних конфесій, науковці, діячі 
культури та громадські активісти. 
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ГАРЯЧІ БУДНІОФІЦІЙНО

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИНАРОДНА ПІДТРИМКА

n Під наметом
На Одещині в порту 

«Іллічівськ» при огляді вантажного 
автомобіля «МАН» російської 
реєстрації прикордонний 
наряд виявив пошкодження 
тросу кріплення та тенту. У ході 
подальшої з працівниками митниці 
перевірки в причепі виявили 5 
громадян Сирії та 1 громадянина 
Йемену, які намагалися уникнути 
прикордонного оформлення, 
тому що не мали при собі 
жодних документів. Як результат 
– невдалих мандрівників не 
пропустили до України та 
відправили у зворотному напрямку.

Олександр ЯКОВЕНКО

n Колона 
«інкасаторів»

У пункті контролю 
«Каланчак», що на 
адміністративному кордоні 
з Автономною Республікою 
Крим, співробітники Державної 
прикордонної служби України 
разом з представниками СБУ 
й митниці затримали чотирьох 
громадян України. Чоловіки 
майже одночасно прямували 
на материк автомобілями 
«Шевроле», «Форд», «Шкода» 
та «Рено». У своїх транспортних 
засобах співвітчизники 
перевозили від 200 до 600 тисяч 
гривень. Загалом правоохоронці 
дістали з автомобілів 1,3 мільйона 
гривень. Наразі з’ясовуються 
деталі походження цих коштів та 
для чого вони призначалися.

Андрій ДЕМЧЕНКО

n Важка 
артилерія

До України з Російської 
Федерації 38річний мешканець 
м. Вовчанськ намагався ввезти 
блок управління для ракетно
артилерійської стрільби по 
повітряних цілях. Заздалегідь 
прикордонники Харківського 
загону від оперативних джерел 
отримали інформацію про 
незаконні наміри нашого 
співвітчизника. В результаті чого 
на ділянці «зеленого» коридору 
автомобіль УАЗ затримали, 
а його власника разом із 
вилученим блоком управління 
передали співробітникам СБУ.

Василь КАКАДІЙ

n Посилка 
для «мирних 
громадян»

Прикордонники Азово
Чорноморського регіонального 
управління у взаємодії з 
представниками митниці у 
2х автомобілях поштових 
перевезень виявили товари, що 
найімовірніше призначалися 
для забезпечення радикально 
налаштованих громадян на 
території України. Зокрема, на 
материкову частину України не 
потрапили 2 прапори так званої 
«Донецької народної республіки», 
бронежилет, електрошокер, 4 
травматичні пістолети та 100 
плащнакидок військового 
зразка. Окрім того, до адресатів 
з Криму не дійшли півкілограма 
сумнівної речовини рослинного 
походження. Виявлену 
контрабанду вилучено.

Андрій БАЗАН

Шановні, дорогі наші ветерани!

Колегія Державної прикордонної служ
би України висловлює вам глибоку повагу та 
звертається до вас – людей, які більшу час
тину свого життя присвятили охороні дер
жавного кордону.

У Південносхідних регіонах України 
сьогоднішні прикордонники  виконують по
кладені на них обов’язки в умовах значного 
службового навантаження, психологічної 
напруженості, масованого інформаційно
го впливу сепаратистської, антиукраїнської 
спрямованості, блокування, пікетування 
прикордонних підрозділів з боку агресивно 
налаштованого місцевого населення та се
паратистських угрупувань.

Мають місце спроби схиляння військо
вослужбовців, у тому числі, шляхом погроз із 
застосуванням зброї до зради та здійснення 
злочинів проти основ національної безпеки 
України. Проте наші військовослужбовці за
лишаються вірними Присязі та українсько
му народові.

Шановні ветерани! За роки служби на кор
доні ви зазнали та подолали багато труднощів, 
серед вас ще й досі є ті, хто першими зустріли 
ворога у Велику Вітчизняну війну, пройшли 
горнило війни в Афганістані, протистояли ін
шим збройним сутичкам на кордоні. Ви з чес
тю та гідністю пройшли ці випробовування.

Члени Колегії Державної прикордонної 
служби України переконані, що той безцін
ний досвід, патріотизм і вірність зеленому 
кашкету, які ви зберегли, є нерозривною 
стрічкою, що пов’язує вас із нинішніми охо
ронцями державних рубежів.

Переконані, що ваш життєвий і бойовий 
досвід, авторитет серед мешканців прикор
доння безперечно можуть стати рушійною 
силою, здатною позитивно вплинути на сві
домість місцевого населення щодо його єд
ності, порозуміння із захисниками кордону, 
моральною підтримкою та допомогою їм у 
виконанні завдань  з охорони рубежу, зна
чно послабити негативний психологічний, 
моральний тиск з боку агресивно налашто
ваних груп і окремих громадян.

Звертаємося до вас із проханням не за
лишатися осторонь і сьогодні взяти участь у 
проведенні активної роз’яснювальної робо
ти серед місцевого населення щодо змісту та 
суті завдань, які виконують прикордонни
ки, виступити ініціаторами створення груп 
підтримки для стабілізації обстановки на 
державному кордон та повернення мирного 
життя на нашу землю!

З великою повагою та шаною

Голова Колегії 
Державної прикордонної служби України

генерал армії України 
М.М. ЛИТВИН

ЗВЕРНЕННЯ
Колегії Державної прикордонної служби України 

до ветеранів-прикордонників

Проголосувати 
зможуть усі

Голова Державної прикордонної служби України 
генерал армії України Микола Литвин від імені усіх 
прикордонників подякував небайдужим громадянам 
України, які в цей важкий для країни час надають 
підтримку охоронцям кордону – моральну, 
фінансову, а також матеріальну.

Ми виправдаємо 
довіру!

Для підтримки прикордонників і членів їхніх родин кошти можна пе-
рерахувати на благодійний рахунок за такими реквізитами:

в/ч 1498 (Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної 
прикордонної служби України), 02121, м. Київ, вулиця Світла, 6, р/р 
31250303108834, банк ГУ ДКСУ в м. Києві, ЄДРПОУ 14321955, МФО 
820019. Свідоцтво платника ПДВ № 100100460. ІПН 143219526586.

Андрій ДЕМЧЕНКО

Зокрема, впродовж короткого 
терміну сума надходжень благо
дійної фінансової допомоги при
кордонникам і їхнім сім’ям склала  
близько 2,7 мільйона гривень. Рі
шенням відповідної робочої групи  
2 мільйони 129 тисяч гривень 
розподілили серед персоналу, пе
редислокованого з Криму з ура
хуванням кількості членів сім’ї, 
наявності в родині дітей з про
блемами здоров’я тощо. Також 
із отриманих внесків було виді
лено 82,5 тис. грн. на харчуван
ня рідних прикордонників, ви
ведених із Криму, які тимчасово 
проживають в санаторії Держ
прикордонслужби «Аркадія», що  
в Одесі.  Решта коштів, що за
лишилися на рахунку та ті, які 
надходитимуть і надалі, розпо
ділятимуться між військово

службовцями та членами їхніх 
сімей для вирішення соціально
побутових потреб.

Окрім перерахованих благо
дійних коштів до Держприкор
донслужби України від громадян 
та організацій надходила й мате
ріальна допомога. Насамперед це 
продукти харчування, предмети 
побуту та особистої гігієни, еле
менти захисту та одягу. Всього в 
грошовому еквіваленті вартість 
наданої матеріальної допомо
ги сягнула близько 7,5 мільйона 
гривень. 

Охоронці рубежу дорого ці
нують ту довіру до них, яку де
монструють нині українці. «При
кордонники й надалі будуть гідно 
виконувати свої обов’язки, щоб 
виправдати вашу довіру, захис
тити український кордон в ім’я 
майбутнього українського наро
ду!», – підсумував слова подяки 
народу України Голова Держпри
кордонслужби.                                  n

Валентина ЛАЗАРЧУК 

Насамперед ТВО Дирек
тора Департаменту персоналу  
АДПСУ генералмайор Юрій 
Облаухов звернув увагу на те, 
що керівництво регіональних 
управлінь, органів і підрозділів 
виконує вимоги чинного зако
нодавства щодо забезпечення 
законності й заборони незакон
ного втручання будького у ви
борчий процес та забезпечення 
вільного волевиявлення кож
ним прикордонником.

Керівники органів по робо
ті з персоналом регіональних 
управлінь, органів центрально
го підпорядкування у режимі 
відеоконференції відзвітували 
про те, яким же чином, власне, 
забезпечуватиметься конститу
ційне право персоналу участі у 
виборах Президента України. 
Так, уже уточнено всі персо
нальні дані відповідно до Дер
жавного Реєстру виборців. Для 
того, аби не виникало якихось 
непорозумінь під час волевияв
лення, посадові особи Служби 
завчасно налагодили спів працю 
з керівниками відділів ведення 
Державного реєстру виборців, 
місцевими органами влади, го
ловами територіальних, окруж
них, дільничних виборчих комі
сій. У регіональних управліннях 
та органах охорони кордону і 
забезпечення участю бажаючих 
правоохоронців проголосува
ти у виборах займатимуться 
спеціальні робочі групи. Також 

особовому складу відомства 
роз’яснено положення чинного 
законодавства з питань участі 
персоналу у виборах, а особливо 
ті, до яких було багато питань. 
Також незважаючи на всебічне 
висвітлення політичної ситуації 
в країні, відомчі органи по ро
боті з персоналом усе ж інфор
мували прикордонників про хід 
виборчої компанії та ознайом
лювали  з подіями виборчого 
процесу.

Крім того, учасники нара
ди обговорили низку  проблем
них питань, що стосувалися 
забезпечення участі у виборах 
військовослужбовців, які тим
часово призвані до лав Дер
жавної прикордонної служби 
України, військовослужбовців 
та членів їхніх сімей, виведе
них із тимчасово окупованої 
території, а також військово
службовців, які наразі перебу
вають у складі мобільних груп 
і резервів за межами місць пос
тійної дислокації.

За підсумками наради ви
роблено алгоритм дій поса
дових осіб Департаменту по 
роботі з персоналом стосовно 
забезпечення вільного волеви
явлення на виборах Президен
та України 100% з числа бажа
ючих персоналу відомства.   n

Чим ближчою стає дата виборів – 25 травня, 
тим гостріше це відчувається в країні. Але, 
навіть перебуваючи на передовій, українські 
прикордонники зможуть скористатися своїм 
конституційним правом. З цього приводу в 
Адміністрації Держприкордонслужби України 
пройшла селекторна нарада керівників органів 
відомства по роботі з персоналом.
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Олег БОЙКО

Пункт пропуску „Ізварине” 
останнім часом згадується дово
лі часто в стрічках новин. При
чиною, через яку він спершу 
зацікавив журналістів в Укра
їні та Росії, стала неприємна 
для прикордонників ситуація. 
Саме через цей перехід про
рвався броньований автомобіль 
«Тигр», який з барського плеча  
подарував лідерам кримінально
сепаратистського руху Луган
ської області скандальний ро
сійський політик Володимир 
Жириновський. І хоч обставини, 
в яких це відбулося, склалися да
леко не на користь прикордон
ників, маємо визнати, що багато 
українців у своїх коментарях на
рікали на слабодухість «зелених 
кашкетів». 

Про згаданий випадок роз
повімо детальніше. Ще до того 
як броньовичок  із символікою 
Ліберальнодемократичної пар
тії Росії прибув в «Ізварине», 
з українського боку до пункту 
пропуску під’їхало 4 мікроав
тобуси, з яких вийшло близько 
чотирьох десятків чоловіків, 
озброєних не лише автомата
ми Калашникова, але й грана
тометами та гранатами. Вони 
спробували потрапити у пункт 
пропуску, щоб зустріти «Тигра» і 
не допустити викрадення броне
мобіля представниками «Право
го сектору» (безглуздішу версію, 
ніж «Правий сектор» на кордоні 
з Росією важко придумати). Чи 
варто говорити, що основна ува
га прикордонників була спря
мована на озброєних візитерів, 
яких у пункт пропуску так і не 
впустили. Зміну прикордонних 
нарядів було приведено до дій за 
командою «До бою». 

Як з’ясувалося згодом, ніяко
го ні правого, ні лівого сектору не 
очікувалося. Бойовики приїхали 
забезпечити силову підтримку та 
прикриття прориву бронемобіля. 
Машина в’їхала з російського 
боку. Водій – громадянин Украї
ни – не зміг надати необхідні для 
в’їзду в Україну документи, після 
чого вирішив не повертатися на
зад, а прориватися. «Тигр» збив 
шлагбаум, усі його колеса були 
проколоті засобом примусової 
зупинки. Та хіба це перепона, 
щоб проїхати кількадесят метрів 
за пункт пропуску, де вже чека
ють свої автоматники та гранато
метники?..

Тепер щодо тих, хто б мав при
кривати прикордонників в «Ізва
риному» з тилу і зупиняти броне
мобіль після прориву… Як пише у 
своєму живому журналі місцевий 
ополченець Роман (нікнейм sub_
fan), нині на блокпостах місцева 
міліція несе службу разом із бо
йовиками. А от прикордонники 
залишаються значною пробле
мою. Далі про ситуацію мовою 
оригіналу зі збереженням орфо
графії: «Проблемы с оружием. У 
казаков в соседнем Краснодоне 
там есть вроде пара пулеметов 
и десятка два калашей, а у нас 
глухо. Гладкостволто еще мож
но найти, а вот с нарезным уже 
беда. Бронежилетов вообще нет. 
При этом ментов как я понял 
сказали не трогать, не разору
жать, (по крайней мере пока) что 
бы не скатится в анархию, пусть 

следят за порядком. А к заезжим 
погранцам не подступиться с 
гладкостволом. Они там обло
жились хорошо. А больше у нас и 
негде оружием прибарахлиться. 
Местный криминалитет – за нас. 
Контрабандисты – тоже против 
хунты».

Тобто, як бачимо, вороги у 
прикордонників ті ж, що і рані
ше – злочинціконтрабандисти, 
але тепер вони озброєні, орга
нізовані й відчувають підтрим
ку сусідньої держави – експор
тера тероризму, та й місцевих 
політикокримінальних еліт. 

Досвід показує, що побачив
ши слабину один раз, бойовики 
намагаються закріпити успіх. Так 
і сталося з «Ізвариним». Наступ
ного вечора в пункт пропуску 
ніби для прикордонного оформ
лення прибули 2 мікроавтобу
си, з яких вискочили близько 40 
озброєних чоловіків. Бойовики 
розосередилися по периметру 
пункту пропуску та зайняли по
зиції для стрільби. Вони вимага
ли від прикордонників скласти 
зброю та здатися. Для прийнят
тя правильного рішення дали 30 
секунд, після чого пригрозили 
відкрити вогонь. Цього часу при
кордонникам вистачило, щоб 
зайняти вогневі позиції й при
готуватися до бою. Озброєні ві
зитери розцінили це як відповідь 
«Ні». Вони «щедро пригостили» 
правоохоронців коктейлями Мо
лотова, і поки розгорялася по
жежа, відстрілюючись, покинули 
пункт пропуску, щоправда з тро
феями – роззброїли начальника 
прожекторної станції та викрали 
службовий автомобіль ДПСУ. За 
даним фактом розпочато кримі
нальне провадження за статтями 
Кримінального кодексу (дивер
сії, викрадення, привласнення 
вогнепальної зброї та незаконне 
заволодіння транспортним засо
бом). 

Варто зазначити, що російські 
ЗМІ, які мають неабиякий вплив 
на регіон, мають свою версію по
дії. Нічого оригінального вони 
не придумали. За їх версією на 
прикордонників напав «Правий 
сектор», щоправда у спів праці з 

бійцями СБУ та особистою охо
роною Голови Дніпропетров
ської облдержадміністрації Ігоря 
Коломойського. Групи з таких 
профі за версією рупорів Кремля 
мають всьогонавсього чинити 
провокаційні напади на прикор
донників і знімати це на камеру. 
Безглуздя та й годі…

На жаль, «Ізварине» – не єди
не місце Луганщини, де бойови
ки вступають у відкриту конф
ронтацію з прикордонниками. 
І що далі, то зухваліше… Так, на 
початку травня бойовики пере
пинили наряд з 5 співробітників 

відділу «СтаничноЛуганське», 
який повертався зі служби. Ар
гумент для «поспілкуватись» у 
представників кримінального 
самоврядування був неабиякий 
– автомати, гранатомети, грана
ти. Нападників було вшестеро 
більше. Вони супроводили при
кордонників у захоплену будівлю 
Луганської облдержадміністрації 
та тримали як аргумент для пе
реговорів з керівництвом при
кордонного загону. Сепаратисти 
хотіли переконати охоронців ру
бежу перейти на їхній бік і при
йняти присягу на вірність народу 
Луганщини. Отримали відповідь, 
що присягають лише один раз 
і прикордонники залишаться 
вір ними даній народу України 
присязі. В результаті перемовин 
прикордонників та зброю повер
нули, в захопленій ОДА з ними 
поводилися доволі поважно.

Та не всі зустрічі з повсталим 
криміналітетом закінчуються без 
жертв. Днями в районі населено
го пункту Астахове, що у Сверд
ловському районі Луганщини, 
терористи в масках обстріляли 
прикордонний наряд. Службо
вий автомобіль «Нива», яким ру
халися правоохоронці, обігнала 
та підрізала «Газель» без номер
них знаків, пасажири якої від
крили вогонь по прикордонни
ках. Лише завдяки маневру водія 
вдалося уникнути загибелі всіх 
військовослужбовців. У резуль
таті обстрілу два військовослуж
бовці отримали поранення: один 
важке, проникаюче в область 
черевної порожнини, інший – 

непроникаюче м’яких тканин 
черевної порожнини та грудної 
клітини. Військовослужбовців 
доставили в одну з районних лі
карень області, де їм надається 
необхідна медична допомога.

Зважаючи на складну 
суспільнополітичну обстанов
ку, що склалася в регіоні, при
кордонники заручилися під
тримкою своїх побратимів, які 
звільнилися в запас та просто 
свідомих громадян, які відне
давна охороняють їх тили. На 
під’їзді до пунктів пропуску 
почали створювати блокпости 

загонів прикордонної самообо
рони. В даний час один із блок
постів організували неподалік 
пункту пропуску «Ізварине». На 
ньому цілодобово чергують кіль
ка десятків осіб. Ще один розта
шували для прикриття пункту 
пропуску «Красна Талівка», а 
найближчим часом такі ж заго
ни будуть створені й у Міловому, 
Біловодську та інших прикор
донних населених пунктах.

З ініціативою про створення 
загонів прикордонної самообо
рони виступила спілка ветера
нів Прикордонних військ разом 
із небайдужими жителями Лу
ганщини. Головними їхніми за
вданнями стануть підтримання 
стабільності в прикордонні, до
помога прикордонникам під час 
охорони кордону та підтримка у 
разі збройного нападу на пунк
ти пропуску. До речі, російська 
пропаганда вже перекрутила 
цю інформацію. За її версією 
український кордон захищають 
«активисты Майдана» (дякуємо, 
що не «Правий сектор»).

Варто зазначити, що спроби 
нападу на прикордонні наряди 
останнім часом мають місце не 
лише на Луганщині. Так, у селі 
Бачівськ, що в Сумській області, 
троє місцевих чоловіків напали 
на двох дільничних інспекторів 
прикордонної служби, щоб за
володіти зброєю. В ході фізич
ного протистояння, один із при
кордонників здійснив декілька 
попереджувальних пострілів з 
пістолета Макарова, після чого 
нападники кинулися тікати. Їх 

наздогнала група реагування та 
передала в Глухівський райвідділ 
міліції.

На Херсонщині один із па
сажирів машини, що їхала з ма
терика в Крим, на блокпосту з 
сокирою кинувся на прикордон
ників і десантників. Щоб вти
хомирити дебошира офіцер ЗС 
України здійснив один попере
джувальний постріл угору та 
один у стегно правопорушнику.

Доволі напружена ситуація 
на Донеччині. Що таке збройні 
наїзди кримінальнополітичних 
банд там відчули ще 5 травня, 
коли зупинили в пункті пропуску 
«Успенка» співголову самопрого
лошеної Донецької народної рес
публіки Дениса Пушиліна. Під 
час його конвоювання у відділ 
прикордонної служби правоохо
ронців наздогнали 4 автомобілі 
з кількома десятками озброєних 
бойовиків, які визволили свого 
лідера. 

А після пародії на референ
дум до Донецького прикордон
ного загону почали телефонувати 
з ультиматумами переходити на 
бік самопроголошеної влади. З 
такими ж вимогами приходять 
активісти до пунктів пропуску та 
підрозділів. 

Варто зауважити, що управ
ління Донецького загону знахо
диться в Маріуполі – місті, яке 
після заворушень покинула час
тина Нацгвардії, щоб зменшити 
кількість провокацій щодо міс
цевих жителів. Прикордонники 
ж посилили охорону загону та 
листівками намагаються доне
сти до громадян, що від їхньої 
роботи залежить ритмічність 
пропускних операцій і безпека. 
Маріупольці, з якими зазвичай 
спілкуються прикордонники, не 
проявляють агресії, а навпаки – 
нерозуміння та страх від того що 
відбувається, та все ж охоронці 
кордону намагаються поза служ
бою не виходити в місто в одно
строї.

Ще складніше пережива
ють сьогоднішню східну не
стабільність в Керченсько
му загоні Морської охорони. 
Після окупації Криму моряки 
з сім’ями передислокувалися 
в Маріуполь. Місто гостинно 
зустріло та розмістило прикор
донників. Люди допомагали їм 
обжитися. І тут як грім серед 
неба – під час масових заво
рушень місцеві сайти почали 
сипати заяви, що в готелі «Ме
талург», де розмістилися сім’ї 
керченських прикордонників 
– отаборився «Правий сектор». 
Це ж треба так назвати пере
дислокованих з Криму. Щоб 
не потрапити під заряджений 
натовп сім’ї керчан зібрали не 
до кінця спаковані валізи й ру
шили у Дніпропетровськ, де з 
допомогою керівництва та міс
цевої влади знайдуть тимчасо
вий притулок. У той час коли 
дружини та діти переїжджали, 
військовослужбовціморяки на 
кораблях несли службу в морі.  

Завершуючи матеріал, хо
четься сподіватися, що напру
га в східних регіонах спаде, але 
останні тенденції на це не вка
зують. Тож, узагальнюючи по
бажання наших читачів, при
кордонникам, нині охоронцям 
рубежу, як ніколи варто бути 
пильними, рішучими і тримати 
зброю напоготові…                      n

В умовах кругової оборони

На те вони й прикордонники, що служать при кордоні та нікуди відійти від 
державної межі не можуть. В умовах «класичного» конфлікту охоронці рубежу 
знають хто ворог і що він знаходиться по той бік, а позаду – свої, котрих слід 
захищати й на підтримку яких, хоча б моральну, можна розраховувати. Та 
організатори заворушень на сході України класики не люблять. Вони взагалі 
правил не люблять, а відтак співробітникам Держприкордонслужби нині 
доводиться займати кругову оборону, адже в оточенні нема поняття тил, бо 
попереду брязкає зброєю російська армія, а позаду – політичний криміналітет 
тероризує цілі райони східних областей.
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ПАЛІТРА КОРДОНУ

Андрій ГЕРАСИМКІВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

«Шановні пасажири! Відповідно до 
Розпорядження Кабінету Міністрів Украї
ни ¹ 149Р від 9 березня 2014 року пред
ставники Державної прикордонної служби 
України здійснюють на залізничній станції 
«Мелітополь» додаткові заходи з контро
лю за переміщенням на території України 
осіб». Текст цього оголошення вже став 
звичним для Мелітопольського вокзалу. 
Усі пасажири й проводжаючі знають, що 
після анексії Криму Росією це місто, по 
суті, стало прикордонним з усіма витікаю
чими з цього наслідками. Звичайно, далеко 
не усім місцевим мешканцям такі зміни до 
вподоби. Особливо невдоволеними вияви
лися тутешні «бізнесмени», котрі притор
говували на вокзалі пиріжками, водичкою 
й фруктами. Та й звичайним подорожую
чим, особливо старшому поколінню, до
водилося пояснювати що тут роблять при
кордонники. Більше того, були навіть 
відверті провокації та намагання тиснути 
на охоронців рубежу. Але завдяки аргу
ментованим поясненням і налагодженій 
взаємодії з органами місцевої влади таких 
невдоволених стає все менше.

– Протягом доби тут здійснюється 
оформлення 30–35 потягів, які прямують 
із материкової частини України до тим
часово окупованого Криму і в зворотному 
напрямку, – розповідає старший зміни при
кордонних нарядів у контрольному пункті 
в’їзду – виїзду «Мелітопользалізничний» 
старший лейтенант Сергій Буряк. – Основ
ним завданням зміни є перевірка у паса
жирів документів, що підтверджують осо
бу, виявлення серед них людей, які можуть 
бути причетними до неправомірних дій на 
території України, а також попередження 
ввезення до нашої держави наркотичних за
собів, зброї, боєприпасів і вибухівки. Зокре
ма, протягом останньої доби ми відмовили у 
перетині держрубежу 8ом громадянам Ро
сійської Федерації, які не змогли чітко по
яснити мету свого візиту до України. Цілком 
імовірно, що вони планували взяти участь у 
сепаратистських заворушеннях на Донбасі. 
А такі гості нашій державі не потрібні!

Та якщо з «туристами Путіна» усе зро
зуміло – вони готові сіяти «русский мир» 
у будьякій точці земної кулі, – то диву
ють власні запроданці, які ще досі носять 
паспорт громадянина України. Так, 15 
квітня прикордонники ВПС «Мелітополь

залізничний» затримали в потязі «Севасто
поль – Дніпропетровськ» хлопця та трьох 
дівчат віком від 25 до 30 років. Усі вони ви
явилися громадянами України, жителями 
АР Крим. Під час паспортного контролю 
дані пасажири поводили себе досить зухва
ло та заявили, що прямують «на свадьбу в 
Хохляндию». Проте у ході подальшої пере
вірки почали плутатися у відповідях. Відтак 
було прийнято рішення провести більш 
ретельний огляд весільних гостей. Як ре
зультат – у кожного з них виявили значні 
суми коштів, загалом близько 1,8 мільйона 
гривень. А вже під час спілкування з офіце
рами СБУ їхньої пихи взагалі як не бувало 
– молоді люди наввипередки зізнавалися, 
що були кур’єрами та мали доправити гро
ші для проплати антиукраїнських завору
шень у східних регіонах України.

Ще за два дні двічі відзначилася змі
на прикордонних нарядів, очолювана вже 
знайомим читачам старшим лейтенантом 
Сергієм Буряком. Спершу у тому ж таки 
потязі «Севастополь – Дніпропетровськ» 
вартові «Воріт до Криму» звернули ува
гу на трьох мешканців Севастополя. І як 
з’ясувалося згодом, недарма. Під час пере
вірки багажу кримчан у їхніх валізах зна
йшли майже 5 мільйонів гривень. Вони 
явно готувалися до цієї операції, адже при
ховали готівку в подвійних днищах своєї 

поклажі. А згодом під час перевірки одного 
з вагонів поїзда «Сімферополь – Москва» 
спрацювала спеціально натренована на 
пошук зброї службова собака. Правоохо
ронці ретельно оглянули купе провідників 
та виявили у мішках для брудної білизни 
справжній арсенал: 230 набоїв калібру 7,62, 
понад 90 патронів до мисливської зброї, 6 
упаковок дробу по 750 грамів кожна, 800 
грамів пороху, 250 гільз та 200 капсул до 
мисливської зброї. Власниками вантажу 
виявилися два провідники – громадяни 
України. В обох випадках зловмисників та
кож передали співробітникам СБУ. І тут та
кож ні в кого немає сумнівів, що адресата
ми цих «передачок» були саме сепаратисти.

– Даний підрозділ розпочав своє функ
ціонування лише на початку березня ни
нішнього року і задля цього тут були зі
брані фахівці прикордонного контролю з 
різних куточків нашої держави, – зазначає 
начальник відділу прикордонної служби 
«Мелітопользалізничний» підполковник 
Андрій Дейнека. – Ситуація вимагала, що 
називається, з ходу приступити до вико
нання покладених завдань. Але за такий 
доволі короткий термін люди пройшли 
злагодження, були сформовані склади змін 
прикордонних нарядів і є уже доволі значи
мі результати оперативнослужбової діяль
ності. Хочу зазначити, що не останню роль 
тут відіграє самовідданість і патріотизм 

персоналу. До речі, 10 із 14 офіцерів відді
лу раніше проходили службу на території 
Кримського півострова. Усі вони залиши
лися вірними Присязі та народу України й 
до останнього стоятимуть на варті недотор
канності його кордону.

– Суттєво посилили відділ, – продов
жує підполковник Андрій Дейнека, – 30 
мобілізованих громадян із числа цивіль
ного населення. Звичайно, у паспортному 
контролі чи в огляді транспортних засобів 
їх використовувати ще зарано, але наряди 
«контроль за режимом» і «спостереження 
за транспортними засобами» цією катего
рією військовослужбовців ми перекрива
ємо. Усі наші військовозобов’язані – дуже 
патріотичні хлопці. 12 з них уже зголосили
ся продовжити тут службу за контрактом. 
Інші, переважно ті, хто у цивільному житті 
є підприємцями чи обіймають доволі висо
кі посади, зголосилися допомогти підроз
ділу в облаштуванні на новому місці. 

Це, до речі, є найболючішою проблемою 
відділу. Адже, якщо з патріотизмом і профе
сіоналізмом у мелітопольських прикордон
ників усе гаразд, то у тиловому відношенні 
тут, як то кажуть, роботи ще непочатий 
край. Після сумнозвісних подій у Криму 
підрозділ довелося розгортати в аврально
му порядку. На щастя дирекція Придні
провської залізниці одразу пішла назустріч 

охоронцям рубежу. Під управління відділу 
прикордонної служби було виділено ко
лишнє приміщення санепідемстанції, роз
ташоване за 300 метрів від вокзалу. Будівля 
хоча й, м’яко кажучи, старенька, але після 
реконструкції тут цілком можна буде роз
містити підрозділ, включаючи бокси, скла
ди під техніку та вольєри для службових 
собак. Місця вистачить навіть щоб обла
штувати 56 службових помешкань. Отож 
наразі служба КЕС Бердянського прикор
донного загону вирішує питання про пере
дачу цієї споруди на баланс органу охорони 
кордону.

Прикордонні наряди тимчасово роз
міщені у залі підвищеного комфорту заліз
ничної станції. Але це, безумовно, створює 
певні незручності для подорожуючих, та 
й прикордонники потребують окремого 
приміщення для кімнат старшого зміни 
нарядів, його помічника, проведення спів
бесід із затриманими, системи «Гарт» тощо. 
До того ж, людям, врештірешт, потрібно 
десь відпочивати та харчуватися. Тут керів
ництво вокзалу також обіцяє допомогти. І 
перші кроки у цьому вже зроблено. Зокре
ма для проживання мобілізованих грома
дян мелітопольські залізничники люб’язно 
надали приміщення власного Будинку 
культури. 

Є сподівання у «зелених кашкетів» і 
на успішне вирішення інших соціально
побутових питань. Адже всі вони прибули 
з інших регіонів, де залишилися їхні сім’ї. 
Отож зараз охоронці рубежу переймають
ся й винайманням помешкань, для чого 
передбачено виділення відповідних бю
джетних коштів. А у перспективі місцева 
влада обіцяє виділити прикордонникам 
під реконструкцію двоповерхову будівлю 
одразу навпроти відділу. Зараз вона стоїть 
пусткою, і при відповідному фінансуван
ні відомства тут можна звести близько 15 
службових квартир.

Також прикордонники ВПС «Мелі
тополь–залізничний» відмічають певний 
брак технічного оснащення підрозділу. Пе
редусім це стосується автомобільної техні
ки, переносних автоматизованих робочих 
місць (так званих покетів), приладів для 
огляду транспортних засобів, радіостан
цій, оргтехніки тощо. Втім, цю проблему 
обіцяють у найкоротший термін вирішити 
в штабі АзовоЧорноморського регіональ
ного управління.

Тим часом українською та російською 
мовами знову лунає знайоме оголошення 
диктора. Із приміщення вокзалу виходить 
група прикордонників і одразу розосере
джується пероном, люб’язно пропонуючи 
усім іншим покинути його межі. За кілька 
хвилин на платформу прибуває потяг «Се
вастополь – Київ». Отож наступних півго
дини варта «воріт до Криму» пильно вдивля
тиметься у кожен документ, кожне обличчя 
пасажира: чи не прямує бува на нашу землю 
якийсь зловмисник із окупованого Росією 
півострова?..                                                            n

Мелітополь. Через цю важливу вузлову станцію Придніпровської 
залізниці проходить близько 80% усіх потягів кримського 
напрямку. Саме тому місто має ще неофіційну назву – «Ворота 
до Криму». Проте чи міг би хтось із подорожуючих ще рік тому 
збагнути, що для того, аби потрапити до берегів Таврії, йому 
доведеться у цих воротах фактично проходити паспортний 
контроль? Але дійсність невблаганно диктує свої правила…

 Варта воріт до Криму
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ПОСТФАКТУМ

Наталія УСТЬЯНЦЕВА 

ВПЕРШЕ ЗА 69 РОКІВ

З нагоди Дня Перемоги у війні проти 
німецькофашистських окупантів 1941–
1945 років, ветерани та керівництво при
кордонного відомства поклали квіти до 
пам’ятника «Захисникам кордонів Вітчиз
ни усіх поколінь».

Під час проведення заходів з нагоди 
свята Голова Державної прикордонної 
служби України генерал армії України 
Микола Литвин зустрівся з ветеранами
прикордонниками, привітав їх із святом 
та побажав усім міцного здоров’я та довгих 
років життя. 

Особливістю цьогорічного відзна
чення Дня Перемоги та зустрічі з ветера
нами в Адміністрації ДПСУ стала допо
відь першого заступника Голови Служби 
генералполковника Павла Шишоліна 
про стан охорони державного кордону 
й складну ситуацію у східних областях 
України. Вперше від часів Великої Пе
ремоги ветераниприкордонники та й 
країна загалом зустріли свято в умовах, 
які ще офіційно не є війною, але й мир
ними назвати язик не повертається, в 
умовах, коли частина держави окупова
на. Ветеранамприкордонникам нині з 
болем у серці доводиться благословля
ти своїх спадкоємців, а також нинішнє 
покоління охоронців рубежу на захист 
територіальної цілісності України від 
дітейонуків і вихованців своїх колишніх 
побратимів по зброї.

Незважаючи на свій поважний вік 
ветерани усвідомлюють всю складність 
нинішньої ситуації на східній ділянці дер
жавного кордону, відслідковують перебіг 
подій і пропонують свої бачення вирішен
ня питань захисту Батьківщини. На їхню 
думку найбільшою проблемою прикор
донників на сході є те, що вони фактично 
опинилися вічнавіч з агресором та його 
прибічниками, адже місцеві представники 
деяких силових та взаємодіючих структур 
відверто саботують питання співпраці та 
допомоги. І прикордонники продовжують 
виконувати свої обов’язки, незважаючи 
на перешкоди, які щодня створюють для 
них сепаратисти, а також значна частина 
населення, дії якого переважно координу
ються представниками російських спец
служб. 

Після таких несвяткових обговорень 
деякої урочистості заходу надав голова 
Міжнародного Академічного рейтингу тех
нологій і соціології «Золота Фортуна» Дми
тро Акімов, який нагородив ветеранів від
знаками «Трудова слава». А на завершення 
колектив Академічного ансамблю пісні і 
танцю Державної прикордонної служби 
України підготував музичне привітання 
для учасників зустрічі, у якому виконав 
безсмертні пісні воєнних і повоєнних літ. 

ВІТАЛИ МУЗИ ВЕТЕРАНІВ

Святкування Дня Перемоги у Киє
ві було максимально стриманими через 
можливі провокації. Але все ж таки тих 
ветеранів війни, які в свято вийшли на 
центральні вулиці столиці, вітали квітами 
і словами вдячності всі небайдужі перехо
жі, особливо молодь.

Наші славетні ветерани і прос
то всі бажаючі змогли насолодитися 
святковим концертом на площі біля 
музею Великої Вітчизняної війни, в                                                                                                                                         
якому брали участь Київський муніци
пальний духовий оркестр, Ансамбль пісні 
і танцю ЗС України, залужені діячі культу
ри та народні співаки країни, а також Ака
демічний ансамбль пісні і танцю ДПСУ, 
який у свою чергу зібрав найпалкіші 
оплески глядачів. 

– Мене дуже вразив ансамбль Держав
ної прикордонної служби України. Хто 
був присутній, помітив, що люди як маг
нітом під час їхнього виступу збігалися до 
сцени, дарували свої оплески, підспівува
ли та знімали на телефон вражаючі своїми 
постановками танці ансамблю. Це справді 
допомагає нам, молодому поколінню, від
чути дух наших дідів і прадідів саме тієї 
далекої війни. І сьогодні, у тяжкий для на
шої країни час, я хочу аби було мирне небо 
над головою у всього людства, – поділила
ся враженнями від концерту киянка, рес
торатор Наталя.

І ПРАЩУРАМ, І НАЩАДКАМ

Приклад того, як максимально 
пам’ятно відзначити День Перемоги про
демонстрував відомий автогонщик, теле
ведучий, який проходив свою військову 
службу у розвідці прикордонних військ 
Олексій Мочанов. Напередодні святкової 
дати він зі своїм синомпідлітком Вади
мом привели до ладу занедбану могилу 
героя війни. 

– На Байковому кладовищі є могила 
лейтенантаприкордонника Івана Сухо
ручкіна, який відважно боровся за нашу 
Батьківщину. Лише за один день боїв 
під час форсування Дніпра він знищив 
до 70 гітлерівців, відбивався кулеметом 
і гранатами та вийшов з оточення. По
двиг воїна в цих боях оцінили високою 
нагородою – званням Героя Радянського 
Союзу. Судячи з того, що могила героя 
була в занед баному стані, в Івана Сухо
ручкіна в Києві нікого не залишилося, 
ми вирішили навести порядок, – ді
литься враженнями Олексій. – А без
посередньо у День Перемоги ми з си
ном відвідали мого дідуся з бабусею на 
Байковому, після чого ще раз зайшли до 
герояприкордонника. Поклали йому не 
лише квіти, але й мій зелений кашкет. 
Сподіваюся, що пролежить він довго і 
ніхто звідти його не потягне. Приємно 
відмітити, що 9 травня на Байковому 
кладовищі було народу більше, ніж у 
Батьківський день. Громадяни вшано
вували пам'ять загиблих не біля кухонь 
з кашею і не на пікніках, а на могилах 
справжніх фронтових бійців. Такі люди 
завжди викликали в мене повагу. 

Потім ми з сином відвезли віночки 
до столичних пам’ятників війни 194145 
років. Більш за все вразила атмосфера по
ваги до минулого біля танка Т34 і авто
мобіля ГаЗ АА (Полуторки). Там дійсно 
відчувався спокій і затишок. Безмежно 
дякую дідам за перемогу. Тоді вони пере
могли над фашизмом, а сьогодні нашим 
завданням є збереження цього миру і 
спокою в нашій державі, а також вза
єморозуміння між людьми, – підсумував 
Олексій Мочанов.

НА РІЗНИХ РУБЕЖАХ

Святкування Дня Перемоги в регіо
нальних управліннях Державної прикор
донної служби України відбувалося також 
як і в центральних частинах максимально 
стримано. В західних регіонах вшановува
ти пам'ять загиблих у роки Другої світової 
війни розпочали 8 травня, саме з європей
ської дати Дня Перемоги.

На Львівщині, у місті РаваРуська, 
прикордонники разом з головою міста 
Іриною Верещук вшанували пам’ять заги
блих воїнів хвилиною мовчання. Військо
вослужбовці, ветераниприкордонники, 
голови сільських рад Равщини та члени 
громадських формувань до пам’ятників 

визволителям приходили з вінками, квіта
ми та теплими спогадами про своїх дідів і 
прадідів.

Також 8 травня вшановувати пам'ять 
про загиблих до Монумента Слави при
йшли і в Житомирі. Представники Пів
нічного регіонального управління, Жито
мирського прикордонного загону разом із 
керівництвом області та місцевими меш
канцями провели мітингреквієм, покла
ли квіти до пам’ятного знаку та вшанували 
загиблих хвилиною мовчання. 

– Друга світова війна – це величезна 
трагедія для українців. Наш народ по
страждав чи не найбільше. Сьогодні не
доречні гучні святкування, але ми разом 
з усім світом приєдналися 8 травня до 
вшанування пам'яті загиблих у війні. Адже 
саме цього дня 69 років тому відбулося 
підписання Акту беззастережної капітуля
ції нацистської Німеччини, – зазначив го
лова Житомирської облдержадміністрації 
Сидір Кізін.

Тим часом керівництво та персонал 
Національної академії Державної прикор
донної служби України ім. Богдана Хмель
ницького на плацу вшанували пам'ять за
гиблих хвилиною мовчання. Курсанти 
поклали квіти до пам’ятника загиблим у 
Другій світовій війні на військовому кла
довищі, а також до Вічного вогню та Ме
моріалу Слави.

В Одесі, незважаючи на складну 
суспільнополітичну обстановку та скасу
вання більшості масових заходів, урочис
тості розпочалися з підняття копії Прапо
ра Перемоги біля мерії, а також у цей день 
городяни та гості міста приносили квіти 
до пам’ятника Невідомому матросу та мо
гил героїв на Алеї Слави.

Пізніше тут відбулася офіційна це
ремонія покладання квітів, в якій взяли 
участь керівники міста та області, пред
ставники духовенства, Збройних Сил та 
Державної прикордонної служби України. 
Серед них – начальник Південного регіо
нального управління генераллейтенант 
Віктор Мишаковський, його заступник з 
персоналу полковник Володимир Бондар, 
Голова ветеранської організації регіональ
ного управління полковник запасу Ігор 
Дадерко, ветераниприкордонники та ни
нішні стражі Південних рубежів.

Окрім цього, за морською традицією, 
прикордонники Одеського ЗМО вийшли 
в море і з борта КаМО «Балаклава» здій
снили урочистий спуск вінків на воду в 
акваторії Одеської затоки, а салютна група 
дала трикратний залп.

Цього року на Алеї Слави зібралося 
навіть більше людей, ніж у минулі роки. 
Люди йшли сюди впродовж усього дня і 
ввечері монумент буквально потонув у ве
личезній кількості квітів.                                n

Свято Перемоги 
з тривогою про сьогодення
Із славетним Днем Перемоги над нацистською Німеччиною в травні 45–го ми вітаємо фронтовиків, 
ветеранів і шануємо пам’ять тих, хто подарував нам мирне небо. Трагічні події на півдні та сході 
нашої держави наклали відбиток на цьогорічне святкування Дня Перемоги. Довелося відмовитися 
від військових парадів і масових концертів. Центральні вулиці міст були як ніколи малолюдними, 
адже напередодні українська влада попередила про можливі провокаційні дії проросійських банд. У 
частинах Держприкордонслужби України в День Перемоги відбулися заходи з вшанування ветеранів–
прикордонників та пам’яті героїв війни, котрі відійшли у Вічність. 
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ТЕТ–А–ТЕТ

Спілкувався Сергій ЧЕРЕВАТИЙ

Декан Оборонного коледжу НАТО в Римі,  
доктор Дарія ШКОДНІК

Минулого року деканом Оборонного 
колледжу НАТО стала жінка доктор Дарія 
Шкоднік. Вона є членом багатьох інститу
цій, зокрема Ради правління Італійської па
лати Жінок у міжнародній безпеці (WIIS), 
Міжнародного інституту Близького Сходу 
та Балкан (IFIMES) та Інституту етнічних 
і регіональних досліджень (ISCOMET). 
Після більш ніж двох десятиліть військової 
служби вона завершила військову кар’єру 
у військовому званні полковник та зосере
дилася на академічній кар'єрі. 

– Пані Дарія, в Україні триває реформа 
вищої освіти. Скажіть, будь-ласка, чи на-
дають фахівці Оборонного коледжу НАТО в 
Римі допомогу в цьому?

– Ми привнесли сюди методи навчан
ня, які використовує Оборонний коледж 
НАТО та інші установи Альянсу. Отже, 
ми навчаємо системі побудови консенсу
су, обговорюємо питання у галузі миру та 
безпеки, які є важливими у глобальному 
розумінні на політичному та стратегіч
ному рівнях. На курсах в Оборонному 
коледжі НАТО навчалися і навчаються 
близько 60 представників Збройних Сил 
України у військовому званні підполков
ник/полковник. Ми обговорюємо питан
ня, пов’язані з НАТО, регіональні проб
леми та виклики. Отже, 60 представників 
України пройшли через цей навчальний 
процес, взявши участь у коротких і більш 
тривалих курсах. Один із цих курсів –між
народний регіональний, а інший – для 
представників керівного складу, який три
ває п’ять з половиною місяців. Що є особ
ливо важливим, так це те, що ми навчає
мо українців як представників програми 

«Партнерство заради миру» працювати в 
НАТО і на посадах, пов’язаних із співро
бітництвом з Альянсом. Гадаю, що все це і 
є нашим вкладом у вашу військову готов
ність.

– Слухачами Оборонного коледжу НАТО 
в Римі є офіцери, котрі  закінчили націо-
нальні навчальні заклади. Який досвід вони 
отримують після навчання у вас?

– У нас є різні курси. Для тих, хто за
ймає високі керівні посади, ми маємо курс 
для генералів та послів, у центрі уваги 
якого є розгляд надважливих стратегічних 
питань. Наприклад, як відбуватиметься 
трансформація НАТО, що буде з Альян
сом після закінчення місії в Афганістані 
та багато інших аспектів. Даний курс для 
керівників складається з багатьох про
шарків. Ми не маємо на меті повторювати 
програми національних академій, надаю
чи академічну освіту стратегічного рівня. 
Також ми роз’яснюємо того, як працює 
Альянс, яким чином у ньому прийма

ються рішення. Крім цього, розповіда
ємо про всеосяжний комплексний підхід 
(Comprehensive Approach), який необхідно 
застосовувати при подоланні криз. Тобто, 
я хочу сказати, що вирішення проблеми – 
це не лише військові заходи, це – обізна
ність у тому, що слід діяти в тісній співпра
ці з партнерами. Таким чином, наша освіта 
доповнює націо нальну, особливо важли
вим є те, що в одній аудиторії ми збираємо 
представників 50 країн. Тож відбувається 
обмін думками, політичними поглядами, 
підходами між представниками різних 
культур, націй і віросповідань. Ми намага
ємося спонукати слухачів до висловлення 
ними своєї національної позиції. Такі дис
кусії цінні тим, що вони навчають слуха
чів долати непорозуміння, а також різно
манітні бар’єри. Партнерство є найбільш 
важливим нашим спільним надбанням. 
Саме тому ми зараз тут, в Україні, щоб під
тримати її у такий складний час. 

– У Вашому навчальному закладі застосо-
вуються тільки навчальні програми чи ведеть-
ся наукова робота? Якщо так, то які саме іні-
ціативи коледжу в науковій діяльності?

– Дослідження є одним із стовпів, які 
підтримують навчання. Ми намагаємо
ся допомогти нашим слухачам шляхом 
сприяння їхнім дослідженням у нашому 
коледжі. В даний час у нас працюють до
слідники, зокрема з України, та експерти 
з Центральної Азії. Нашим директором з 
питань досліджень є науковець зі США, 
який опікується питанням зброї масового 
знищення. Як вже зазначалося, у нас немає 
штатних викладачів. Ми маємо радників на 
факультетах, а предмети ведуть запрошені з 
різних країн науковці. Під час досліджень 
нами проводяться конференції, симпозіу
ми. Їх результати друкуються і ними дуже 
часто користуються керівні структури 
НАТО при вирішенні актуальних питань. 
Також ці роботи доступні для широкого 
загалу, оскільки розміщені на офіційному 
вебсайті. Крім того, ми запрошуємо до
слідників з країнпартнерів, надаємо їм 
фінансову підтримку для написання робіт 
з актуальних питань безпеки. В коледжі 
відкриті програми, які дають змогу здобу
вати молодим фахівцям ступінь магістра чи 
доктора наук. Таким чином у нас є багато 
рівнів, на яких ведеться наукова робота.   n

Начальник Оборонного коледжу НАТО 
генерал-лейтенант Збройних сил 
Королівства Норвегія 
Арне Бьорд ДАЛЬХАУГ:

– Пане генерале, що сьогодні представ-
ляє собою Оборонний коледж НАТО в Римі? 
Як відбувається набір слухачів до коледжу?

– Оборонний коледж НАТО є про
відним академічним закладом Північно
атлантичного Альянсу, в якому ведеться 
навчання на стратегічному рівні. Під час 
викладання ми використовуємо добре 
знаний принцип відкритих лекцій. Щодо 
слухачів, то вони, зазвичай, є військово
службовцями у військовому званні підпол
ковник/полковник або цивільні службов
ці еквівалентного рівня. Цивільні особи, 
котрі навчаються у нас, зазвичай прихо
дять з міністерств закордонних справ та 
оборони. Ми не здійснюємо відбір слу
хачів, це право залишається за країнами. 
Нашими слухачами є як представники 
країнчленів Альянсу, так і багато пред
ставників країнпартнерів. Окрім того, 
кожна країна має декілька квот, які вона 
може заповнити. Саме країни вирішують 
на який курс і кого із слухачів направити.

– Що лежить в основі навчання військо-
вих фахівців? І чи є в них перспективи прохо-
дження служби в структурах Альянсу?

– Визначати де і на якій посаді наші 
слухачі продовжуватимуть службу – це 
також прерогатива країн, звідки прибу
ли, власне, самі слухачі. Наше ж головне 
завдання полягає в навчанні та фаховій 

підготовці слухачів. Аби ті в подальшому 
були спроможними виконувати обов’язки 
на посадах у структурі Альянсу і відповід
но до процедур НАТО. Досить небагато 
слухачів відразу ж продовжують службу на 
посадах у структурах НАТО. Однак про
тягом усієї подальшої кар’єри країни, які 
направляли слухачів на навчання мають 
вибір щодо того, де цих офіцерів чи ци
вільних осіб найефективніше використо
вувати. Це може бути посада як у міністер
стві оборони, так і в одному із стратегічних 
командувань НАТО.

– Як проходять навчання, практичні 
тренінги та стажування в коледжі?

– Ми навчаємо на стратегічному рів
ні, тому не можу сказати що в нашій про
грамі багато практичних занять. Проте ми 
організовуємо декілька навчань високого 
рівня в самому коледжі. Окрім того, від
працьовується уявний сценарій подолан
ня криз на стратегічному рівні в НАТО – 
так званий кризовий менеджмент. Таким 
чином наші слухачі мають змогу на основі 
своєї попередньої освіти та досвіду навчи
тися діяти на стратегічному рівні.

– Яким чином сьогодні освіта в коледжі 
адаптується до сучасних викликів і загроз?

– Як я вже коротко зазначав, ми на по
стійній основі запрошуємо найбільш ком
петентних лекторів у багатьох аспектах 
галузі безпеки та оборони. В коледжі не
має штатних викладачів. Ми надзвичайно 
обізнані з новими викликами безпеці, з 
суспільнополітичними та інноваційними 
проблемами, такими як кіберзахист, на
приклад. Також ми уважно слідкуємо за 
всіма міжнародними подіями, що мають 
вплив на міжнародну безпеку.

– Які Ваші враження від Міжнародного 
тижня НАТО в Києві?

– Цьогорічний Міжнародний тиждень 
НАТО був уже 14 за ліком. Я вже побу
вав тут двічі до цього часу. Думаю, що це 
дуже важливий захід який проводиться 
Альянсом спільно з Україною. Отже ми 
тут проводили серію лекцій на стратегіч
ному рівні для слухачів Національного 
університету оборони України. Також ра
зом з нами прибули інструктори зі Шко
ли НАТО в Обераммергау, котрі провели 
декілька занять на оперативному рівні. 
Цей захід був справді дуже важливим для 
НАТО і ми з нетерпінням очікували на 
приїзд до Києва в 14й раз.

– Чи було важко Вам, бойовому генера-
лу, перейти на викладацьку роботу?

– Насправді ні. Адаптуватися було зов
сім неважко. В системі  Норвезьких зброй
них сил ми маємо змогу після перебування 
на бойових оперативних посадах проходити 
службу на викладацьких посадах. Напри
клад, у школах підготовки сержантського 
складу, де я викладав, чи у військових коле
джах. Це відбувається на ротаційній основі. 
Більшість із нас (норвежців) служили як у 
військах, так і в штабах та перебували на ви
кладацькій роботі.                                               n

Наука 
стратегічного рівня
Україна та НАТО співпрацюють у доволі широкому діапазоні. 
Причому найбільшою сферою практичного співробітництва, 
безумовно, є військова. У цьому контексті регулярно 
проводяться курси підвищення кваліфікації для українських 
військовослужбовців в Національному університеті оборони 
України. Так, університет щорічно організовує для слухачів 
«Міжнародний тиждень», який проводиться за участі Оборонного 
коледжу НАТО у Римі. Заснований 19 листопада 1951 року за 
ініціативи першого Верховного командувача Об’єднаними силами 
НАТО в Європі Дуайта Ейзенхауера, грає провідну роль в освіті та 
навчанні, гарантуючи, що знання і критичне осмислення постійно 
підвищують згуртованість НАТО і його готовність до майбутнього. 
У сьогоднішньому номері публікуємо розмови з керівниками 
престижного військового навчального закладу НАТО.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ

Максим СІБУРОВ

В Україні будують 
концентраційні табори

Низка російських блогерів, а слідом за ними і заре
єстровані ЗМІ розтиражували інформацію про те, що в 
Донецькій та Миколаївській областях нібито будуються 
концентраційні табори для утримання небажаних владі 
людей. Ця інформація настільки активно поширювала
ся в Інтернеті, що незабаром Міністерство закордонних 
справ Російської Федерації висловило своє занепокоєння 
з цього приводу:

Ось цитата: «Крайнее беспокойство вызывают данные 
СМИ о форсированном строительстве на Украине крупных 
изоляторов временного содержания на тысячи человек 
якобы для размещения незаконных мигрантов. Такого коли-
чества нелегалов на Украине нет, а возводящиеся сооруже-
ния, по информации СМИ, очень напоминают фашистские 
концентрационные лагеря».

Цю інформацію офіційно спростувало МЗС України 
та інші державні органи. У зазначених областях дійсно 
будуються пункти тимчасового тримання і завідує цим 
– Державна міграційна служба. У них можуть триматися 
виключно іноземці або особи без громадянства, які пору
шили українське міграційне законодавство, або стосовно 
яких судом прийнято рішення про примусове видворення.

Під Краматорськом бронемашина 
розчавила машину з людьми 

У соціальних мережах активно поширюється фото
графія, на якій БТР чавить машину з людьми всередині. 

Насправді оригінал світлини зроблено 2008 року в 
Чечні. Він раніше публікувався на декількох ресурсах, 
у тому числі й на чеченському форумі 
Vchechne.ru.

Люди у формі УПА пограбували росіян 
у потязі «Москва–Кишинів» 

Інформаційне агентство «РИА Новости» повідомило 
про те, що в Москві обурені черговою витівкою націона
лістів в українському місті Вінниця. Нібито при перевірці 
потяга Москва – Кишинів люди у формі УПА змушували 
громадян з російськими паспортами здавати гроші та зо
лоті прикраси. 

Про це  також йдеться в коментарі МЗС РФ: «На Укра-
ине, похоже, возрождается анархия начала XX века. К ужа-
су пассажиров поезда № 65 «Москва  – Кишинев», который 
совершил остановку на вокзале в городе Винница 21 марта, 
в пассажирские вагоны вошли люди  в форме украинской по-
встанческой армии и занялись «проверкой документов». При 
ýтом граждан, предúявивших российские паспорта, застав-
ляли сдавать имевшиеся у них деньги и золотые украшения. 
Грабеж сопровождался «политической разúяснительной ра-
ботой». Вызывает недоумение, что  попытки ограбленных 
подать соответствующие заявления в местные органы Вну-
тренних дел, окончились безрезультатно. Милиция отказа-
лась принимать такие заявления. Такое вот «правовое госу-
дарство» формируется в настоящее время на Украине!».

Як розповіли у пресслужбі управління МВС України 
на ПівденноЗахідній залізниці, цього дня у даному по

тязі від Вінниці до Жмеринки їхали працівники лінійного 
відділу міліції, які приймали від однієї з пасажирок заяву 
про викрадення жіночої сумочки.

Україна перекрила воду півострову Крим
Відразу кілька російських телеканалів, а також укра

їнських і російських інтернетсайтів повідомили про те, 
що Україна нібито намагається залишити Крим без пріс
ної води – канал буде перекрито греблею.

«Работы в Херсонской области, в сорока километрах 
от границы с российским регионом, уже начались. Ýто 
подтверждают снимки, полученные со спутников. На 
фотографиях видно – создается преграда из бетонных 
блоков. На берегу – подú¸мные краны, палатки для стро-
ителей», – повідомляється в сюжеті російського Пер
шого каналу.

«Російські ЗМІ спотворюють значення цієї споруди. 
На ПівнічноКримському каналі зараз зводиться пункт 
обліку подачі води» – прокоментував голова Херсон
ської облдержадміністрації Юрій Одарченко. При цьо
му посадовець підкреслив, що мета спорудження цього 
пункту полягає зовсім не в тому, щоб перекрити подачу 
води на територію Криму, а в тому, щоб виміряти, скіль
ки води самопроголошена влада Криму забирає несанк
ціоновано.

У Керчі вперше за 23 роки 
проведено салют до Дня Перемоги

Російське інформаційне агентство ІТАРТАСС 14 
квітня 2014 поширило інформацію про те, що в Керчі 
нібито вперше за 23 роки буде проведено салют у День 
Перемоги.

«Военные Þжного военного округа 9 мая проведут 
праздничные салюты в восьми городах России, в том числе 
в Севастополе и впервые за 23 года в городе-герое Керчь», – 
повідомили в ІТАРТАСС.

Насправді ж святкові салюти в Керчі 9 травня в остан
ні роки проходили регулярно. Щороку рішення про са
люти в День Перемоги у містахгероях проводилися 
окремим наказом міністра оборони України. Зокрема, 
торік салют у Керчі проводився у двох місцях: з гори Мі
трідат і на Будмістечку.

Джозеф Байден: «Україна не виконуº 
женевських домовленостей» 

Відразу на кількох російських телеканалах прозвуча
ло, що віцепрезидент США Джозеф Байден 22 квітня 
2014 прибув до України нібито тому, що наша держава не 
виконує умов Женевських домовленостей по деескалації 
конфлікту на сході країни. 

Насправді ж 22 квітня на спільному брифінгу з укра
їнським прем'єром Арсенієм Яценюком Джозеф Байден 
похвалив зусилля України по деескалації конфлікту на 
сході держави. А крім того – прямо вказав, що Женев
ські угоди не виконує саме Росія та що саме її військові 
підрозділи підтримують сепаратизм на сході України.

Екіпаж американського есмінця 
злякався російського бомбардувальника

Ціла низка російських блогів і новинних сайтів роз
повсюдила повідомлення про те, що 27 членів екіпажу 
американського есмінця Donald Cook подали рапорт 
про відставку після того, як під час патрулювання в Чор

ному морі в безпосередній близькості біля їхнього суд
на 12 разів пролетів російський Су 24. При цьому вони 
посилаються на представника Пентагона, полковника 
Стівена Воррена, який нібито розповів про це агентству 
Reuters.

«Уоррен назвав такі маневри загрозливими і непри-
пустимими. Вони деморалізують особовий склад корабля і 
негативно впливають на загальний психологічний клімат 
серед військовослужбовців», – переконують нас автори по
відомлення. «Члени екіпажу корабля проходять необхідні 
процедури з психологом, щоб відновитися після перенесеного 
стресу», – додають вони.

Російський літак справді здійснив 12 прольотів 
у надмірній близькості до американського есмінця 
Donald Cook і полковник Уоррен дійсно розповів про 
це агентству Reuters. Але на цьому вся правда закінчу
ється. 

Насправді Уоррен говорив агентству наступне: «Ці 
провокаційні й непрофесійні дії Росії не узгоджують
ся з їх національними протоколами і попередніми 
угодами про професійну взаємодію між нашими вій
ськовими».

За словами Уоррена, СУ24 виглядав неозброєним. 
Його пілот не реагував на численні звернення з есмінця. 
Він також додав, що поблизу знаходився ще один росій
ський винищувач, але він не підлітав занадто близько. 
Уоррен заявив, що дії російського пілота не становили 
небезпеки для корабля.

«Donald Cook більш ніж здатний захистити себе від 
двох Су24», – передає його слова сайт Пентагона. Та
кож він висловив сумнів, що такі дії пілот міг здійснити 
з власної ініціативи, без вказівок керівництва. Звичайно, 
що ні про які 27 рапортів або психотерапію особового 
складу ні Уоррен, ні будьякий інший представник Пен
тагона не говорив.

Українська військова техніка 
йшла на Донецьк зі свастикою 

У мережі активно поширюється фотографія україн
ської бойової машини, яка рухається в колоні з намальо
ваною на люку свастикою. 

Насправді це фото зробив 16 квітня біля Краматор
ська фотограф агентства Reuters Марк Джурик і, звичай
но, ніякої свастики там немає.

Брехнею правди не сховаєш
Пропагандистська машина Кремля не перестає вражати величезною кількістю брехні та 
перекручуванням фактів стосовно України. Тотальне зомбування власного населення і 
намагання нав’язати «свою правду» українцям має воістину безпрецедентні масштаби. В 
російському медіа–просторі з’являються тисячі неправдивих та провокаційних сюжетів і 
повідомлень про нашу Батьківщину. На противагу цим інформаційним атакам українські 
активісти створили сайт «stopfake.org», який вже декілька місяців успішно викриває 
«найяскравіші» сюжети про Україну. Отож пропонуємо ознайомитися з «перлами» 
російської пропаганди у форматі БРЕХНЯ/ПРАВДА.

Ôотошоп

Оригінал фото

О заливає!..
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРОТИСТОЯННЯ

Націоналісти не дозволили одеському лікарю 
врятувати пораненого 

У соцмережах і на новинних ресурсах активно поши
рюється заява нібито одеського лікаря швидкої допомоги 
на ім’я Ігор Розовський, яку він розповсюдив на своїй 
сторінці в Facebook. У ній Розовський стверджує, що на
магався врятувати життя одному з постраждалих під час 
зіткнень 2 травня в Одесі, але радикальні українські на
ціоналісти не дали йому цього зробити.

«Как врач я поспешил оказать помощь тем, кого 
можно было спасти, но меня остановили боевики, не дав 
подойти к раненому. Один из них грубо оттолкнул меня, 
пообещав, что скоро меня и других евреев Одессы ожи-
дает такая же участь. Я видел парня, которого можно 
было спасти, если бы я смог забрать его в больницу, но 
все уговоры закончились ударом по моему лицу и потерей 
очков», – жаліється він.

Лише у Facebook цю заяву перепостили більше двох 
тисяч користувачів. Більш того, це повідомлення було 
перекладено на інші мови та розповсюджено в інших сег
ментах Інтернету. 

Насправді такого лікаря в Одесі не існує. На фото
графії зображений зубний лікар на ім’я Руслан Хаджі
Муратович Семенов, який працює в УстьДжегутинській 
стоматологічній поліклініці КарачаєвоЧеркеської Рес
публіки Росії. А його аккаунт на Facebook був створений 
безпосередньо перед написанням поста, 3 травня.

Донецькі ополченці захопили 
дві українські установки «Град» 

Російський телеканал LifeNews розповів про за
хоплення донецькими сепаратистами двох установок 
«Град», які українські військові нібито мали намір до
ставити в населений пункт Марківка Луганської області. 
На підтвердження цього вони привели заяву чоловіка в 
українській військовій формі, який представився майо
ром Романом Котієм і який нібито відповідав за доставку 
установок у пункт призначення.

LifeNews також стверджує, що установки мали прибу
ти на місце 9 травня. Однак розмова з Котієм відбуваєть
ся на тлі абсолютно голих дерев – тобто записана ще до 
настання весни. 

Крім того, захоплення установок спростували навіть ті, 
хто нібито їх і захоплював. Зокрема, самопроголошений гу
бернатор Донецької області Павло Губарєв написав на своїй 
сторінці в Facebook, що це неправда і звинуватив у поши
ренні цієї інформації «українських дезінформаторів».

Також повідомлення про захоплення «Градів» в роз
мові з російським агентством РИА Новости спростува
ло українське Міноборони. За словами представника 
відомства ці установки в район АТО не направлялися.

Головний рабин Одеси заявив про фашизм в Україні
Російське видання «Військовополітична повістка 

дня» поширило інформацію про те, що головний рабин 
Одеси і Півдня України Авраам Вольф звернувся до жи
телів міста із закликом не допустити поширення фашиз
му, як в Одесі, так і на Україні в цілому.

«Зараз як ніколи ми повинні згуртуватися перед облич-
чям коричневої чуми. «Одеська Хатинь» всім показала, що 
фашизм не помер, а живий і процвітає в Україні. Ми не ма-
ємо права знову допустити геноциду нашого народу від рук 
одурманених безкарністю неонацистів», – «цитує» заяву 
Вольфа видання.

Більш того, за даними сайта, рабин мав телефон
ну розмову з представником ізраїльського батальйону 
«Алія» Авігдором Ескіном, який запевнив його в готов
ності бійців батальйону «негайно надати будьяку під
тримку, в тому числі й силову, для захисту єврейського 
населення і синагог в Україні від рук націоналістів і ван
далів».

Пізніше цю новину було знято із сайта, проте до 
цього її встигли поширити безліч інших видань. Та
кож вона залишилася в кеші Google. Насправді ця за
ява – вигадка. Її  спростував прессекретар єврейської 
громади Одеси Берл Капулкін. Він також заявив, що 
Вольф ніколи не розмовляв з Ексіном ні особисто, ні 
по телефону.

Нагадаємо, це не перша невдала спроба російської 
пропаганди експлуатувати питання нібито антисе
мітизму в Україні. Так, ще в березні телеканал Russia 
Today показав сюжет, в якому розповів про антисе
містські настрої нового уряду України. Зокрема, канал 
розповів про осквернення синагоги в Києві і про втечу 
євреїв зі столиці України через страх перед новою вла
дою. Також у сюжеті повідомляється про заяву рабина 
Міші Капустіна про небезпеку, якій зараз піддається 
як його синагога, так і всі євреї, які туди ходять. Також 
там було показано нарізки з інтерв'ю Капустіна, який 
готувався до евакуації нібито через страх перед новою 
владою.

Насправді Капустін є головним рабином Сімферо
поля і він дійсно готувався до евакуації, але не з Києва, 
а з Криму в Україну через анексію півострова Росією. 
Раніше Капустін виступав з відкритим зверненням із за
кликом захистити Крим від Росії. Крім того, опоганена 
синагога перебувала не в Києві, а в Сімферополі і вона 
була сплюндрована вже після приходу туди російських  
військ.                                                                                             n

P. S. Повторюся, це лише деякі приклади тотального 
«закидання» в інформаційний простір абсолютно абсурд-
ної, брехливої інформації про українські події. Так справжні 
журналісти не роблять, водночас це очевидний почерк про-
пагандистів. Недарма нещодавно Президент РФ підписав 
указ про нагородження орденами і медалями 300 співробіт-
ників російських ЗМІ. Ці державні нагороди вони отрима-
ли за «об’єктивність і професіоналізм» під час висвітлення 
окупації Криму. Насправді – дані кавалери нагород – це ті, 
хто обманював, сіяв ворожнечу, злість, ненависть не лише 
між обома країнами, а й серед самих українців. Це має зна-
ти та пам’ятати кожен із нас.

Рецепти 
«брудної» 
пропаганди
Як так вийшло, що за декілька місяців у 
сприйнятті росіян переважна більшість 
українців стала нацистами, бандерівцями, 
фашистами, коричневою чумою...? 
Причому ніхто з росіян, жителів сходу 
України та Криму чомусь майже не 
ставлять собі питання – чому їхні родичі 
та друзі з тієї «бандерівської» України 
розповідають одне, а телеканали РФ 
демонструють зовсім інше. А якщо ж і 
замислюються, то пояснення всі «як під 
копірку» – «ви усі в Україні зазомбовані, 
залякані, завербовані... Не могли ж ми 
бачити у сюжетах того, чого немає». На 
жаль, якраз таки й могли. А прояснити 
цю технологію пропаганди наша газета 
спробує у цьому матеріалі. 

Максим СІБУРОВ

Механізм її створення складається всього з трьох 
основних пунктів. Спершу знаходимо лише ті факти, 
цитати, кадри, які укладаються в наш задум: читача й 
глядача треба позбавити будьякої можливості сформу
вати власну думку. Потім іде етап трактовки. Скажімо, 
коментуючи те, що відбувається, використовуємо по
милкові оцінки – як би мимохіть: коли вони виглядають 
як згадка, а не як головна думка, аудиторія не обдумує 
їх і просто засвоює. Будьяка інформація викликає біль
ше довіри, якщо супроводжується картинкою – якою 
завгодно, навіть не пов'язаною з предметом розмови. 
А вже згодом одну і ту ж дезінформацію тиражуємо на 
різних каналах, у тому числі й в Інтернеті. Адже брехня, 
підкріплена «свідоцтвами очевидців» і репліками ніби
то незалежних блогерів, сприймається як «загальнові
дома істина».

А тепер для наочності зробимо оплотом неонацизму 
саме ваше місто. І не спішіть скептично посміхатися, 
адже це досить реально. Відтак розпочнемо. Для цього 
використаємо вищезгадану схему. Спочатку знайдемо 
нацистську свастику на паркані чи фасаді будинку (її, 
до речі, може намалювати сам журналіст, та й скінхедів, 
якщо добре пошукати, можна знайти в кожному місті 
тієї ж самої Росії). Згодом записуємо на камеру, яко
гось поціновувача «Майнкампфу», при цьому ми не зі
знаємося, що шукали такого індивіда майже тиждень. 
Після цього, аби підкреслити масштаб загрози, беремо 
статистику щодо неонацистських організацій на плане
ті. Ось біографії деяких поліцаїв, бандерівців, власовців 
з вашого міста. Таких знайти, якщо добре пошукати в 
архівах, не проблема, можна й взагалі придумати, хто ж 
буде ретельно перевіряти? Ось фото з Другої світової, де 
поліцаї вішають партизанів. Потім беремо кадри з яко
їсь демонстрації. Це може бути зібрання обурених не
своєчасною виплатою зарплатні працівників держсек
тору. Але про це ми мовчимо, не будемо показувати їхні 
лозунги, плакати тощо. Натомість під тривожну музику 
коментуємо: фашисти, бандерівці, хунта й інші тому 
подібні штампи. Потім беремо міліцейське зведення з 
убивств і тілесних ушкоджень за квартал року, знову ж 
таки замовчуємо що це, зазвичай, злочини побутового 
рівня або п’яні бійки. Уявіть собі: в цій обителі нацизму 
вже почали вбивати і калічити. А якщо ж добре поста
ратися, надати відповідну суму грошей, відрядити цілу 
групу пропагандистів, то з вашого міста можна зробити 
взагалі оплот латинських наркокартелів або АльКаїди. 
Маячня, нісенітниця? Звичайно що так. Але чомусь пе
ресічні громадяни, ще донедавна дружньої нам країни, 
беззаперечно у це вірять. І від цього дуже сумно...       n
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ДЕНЬ ЄВРОПИ

Валентина ЛАЗАРЧУК

 
В Україні вже третій рік поспіль День 

Європи відзначають у третю суботу травня. 
Раніше це свято носило чисто символічний 
характер – показати європейській спільноті 
бажання українців колись до неї приєдна
тися. Так, ще рік тому в ці дні на централь
них площах українських міст розбивали 
торгові намети підприємці, котрі, корис
туючись нагодою «збагрювали» українцям 
євросимволіку (за євроцінами, звичайно), 
поряд обладнувалися сцени, звідки луна
ла європейська музика і все це щедро було 
приправлене акціями політичних партій. 
Проте сьогодні все кардинально помінялося 
– якщо українці зараз щось і облаштовують, 
то це блокпости. Так, дорого обходиться 
нашому народові саме тільки бажання ста
ти невід’ємною частиною Європи не лише 
гео, але й політично. Щоправда, на сьогод
нішньому етапі питання про європейський 
вибір українців вже відійшло на задній план. 
Мова йде про збереження хоча б української 
національної цілісності.

АРХІТЕКТУРНИЙ ВИТВІР ІСТОРІЇ

Сучасну євроспільноту можна зрівняти 
з надійною кам’яною фортецею, що при
хистила у своїх стінах абсолютно різних за 
походженням, менталітетом і культурою 
людей, котрі тим не менш поважають права 
один одного.

У фундамент цієї фортеці закладено три 
основні «будматеріали»: філософію та куль
туру стародавньої Греції, теорію й практику 
держави та права стародавнього Риму, а та

кож християнську мораль і релігію. Стіни 
ж твердині старанно шліфувалися ідеала
ми: епохи Відродження в Італії та Франції, 
Реформації Церкви в Німеччині та інших 
країнах Західної Європи, епохи Гуманізму 
та Великої французької революції. Значний 
відпечаток під час зведення «Єврофортеці» 
залишили правові положення візантійсько
го «Кодексу Юстиніана», британської «Хар
тії Вольностей», «Руської правди» Ярослава 
Мудрого, німецького «Магдебурзького пра
ва», а також «Цивільного кодексу» Наполео
на. Безумовно, серйозний вплив на «будів
ництво» мали й великі географічні відкриття 
у Новому Світі, що відчутно впливали на 
жителів новобуду. Над дахом цієї цивілізації 
(у її сучасному вигляді) добряче попрацюва
ли європейські буржуазні революції середи
ни ХІХ століття, жовтнева революція 1917 
року в Росії, дві світові війни ХХ століття, а 
також «холодна війна».

Потрібно відмітити, що зводилася дана 
конструкція одночасно під акомпанемент 
постійного протистояння з іншими цивіліза
ціями світу, без активного впливу яких вона, 
втім, ніколи б не стала тим «архітектурним 
витвором історії», який ми бачимо зараз.

СТИЛЬ ЖИТТЯ, А НЕ ТЕРИТОРІЯ

Усвідомлення сутності історичного 
шляху європейської цивілізації важливе й 
для України, що визначає свій подальший 
курс – на «Захід» чи на «Схід». Якщо Росію 
інколи змальовують як Гулівера, який одні
єю ногою стоїть у Європі, а іншою – в Азії, 
то про Україну навіть деякі сучасні російські 
аналітики кажуть, що її шлях – до Європи. 
Інші ж прогнозують її повернення до росій
ської цивілізації, не обділеної імперіалістич

ними прагненнями, які Кремль сьогодні так 
незграбно замасковує під месіанську ідею 
порятунку інших («братніх») народів. 

Серед шести континентів Європа є 
найменшою за площею – 10,5 млн. кв. км, 
тобто лише 7% земної поверхні, проте вона 
має найбільшу густоту населення, чисель
ність якого на межі перших десятиріч XXI 
ст. складала 727 млн., або 14% усього люд
ства. Парадоксально, але не існує окремого 
європейського континенту – це лише час
тина Євразії. Європа існує насамперед у са
моусвідомленні європейців. Тому поняття 
жити поєвропейськи в прямому значенні 
фактично означає лише проживати на за
хідній частині євразійського континенту, а 
насправді ж та сама «Європа» існує лише 
в свідомості європейця. Висновок – аби 
жити в Європі, потрібно мислити по
європейськи. А це вже значно складніше, 
ніж просто фізично переміститися на іншу 
територію.

НА КАПІЛЯРНОМУ РІВНІ

Видатний вчений, завідувач кафедри 
української мови та літератури Римсько
го університету «Ла Сап’єнца», професор 
Оксана Пахльовська, розмірковуючи про 
євроінтеграцію зауважила, що основна 
проб лема «виходу на Європу» — це відсут
ність в нашої держави як культурної, так і 
політичної концепції Європи на, так би мо
вити, капілярному рівні суспільного життя. 
Дійсно, будьяка євроінтеграційна стратегія 
обернеться звичайнісінькою риторикою, 
якщо не буде вироблено розуміння Європи 
як «мантри» на можливість цивілізованого 
життя. На жаль, в Україні знайдеться ще ба
гато громадян, здатних сказати: «Нащо нам 
та Європа зі своїми гейпарадами?!», або ж 
як один кримчанин: «Я пройшов Другу сві
тову війну, тому знаю, що таке НАТО». Спад
щина, яку Україна отримала після розпаду 
СРСР – пострадянське невігластво – ще не 
раз обернеться політичним цунамі. Словом, 
сучасне українське телебачення мало би по
казувати не старий чекістський фільм і не 
«Песню года», а пояснювати, чому саме у 
світовій культурі та економіці перемогла ци
вілізація, заснована на свободі особистості. 
До речі, щодо гейпарадів. Саме тема над
мірної толерантності європейців до ЛГБТ
спільноти є найпопулярнішим аргументом 
проти Європи. Решта аргументації зводить
ся до примітивного заперечення всього єв
ропейського. Це, як мінімум, дивно. Замість 
того аби вести змістовну полеміку про еко
номічні вигоди та загрози різних векторів 
інтеграції, більша частина політикуму нама
гається звести діалог до рівня обговорення 
проблем сексменшин. Як на мене, у народ
них обранців є справи й посерйозніші.

УКРАЇНА VS ПОЛЬЩА

Як би не було, найзрозумілішим для 
суспільства методом оцінки перспектив 
України в тому чи іншому інтеграційному 
напрямку є аналіз стану тих країн, які вже 
зв’язали себе союзними узами з якимось 
блоком. Прихильники східного вектора мо
жуть приводити в приклад Білорусь або Ка
захстан. Тоді в цьому контексті найкращим 
прикладом, що ілюструє перспективи про
європейського вектора інтеграції України, є 
Польща. 

Україна й Польща – постсоціалістич
ні держави, що мали приблизно однако
ві стартові позиції на початку 90их років 
минулого століття, досить схожу структуру 
економіки, подібне складне геополітичне 
становище і поляризовану політичну систе
му. Тому є можливість порівняти дві зовніш
ньополітичні стратегії: чітку й активну полі
тику проєвропейської інтеграції та політику 
балансування між Сходом і Заходом. 

Польща протягом останніх 20ти ро
ків чітко дотримувалася курсу на євроін
теграцію, досягла значних економічних 
успіхів у порівнянні з Україною, яка на
магалася отримати дивіденди, декларуючи 

інтеграційні прагнення одночасно в схід
ному і західному напрямках. При цьому з 
часу приєднання Польщі до ЄС економічне 
зростання країни відчутно прискорилося, а 
темп зростання ВВП в усі роки був вищим 
середньоєвропейського показника. Вод
ночас проблема безробіття дійсно вкрай  
актуальна для Польщі. І це яскравий при
клад негативного ефекту від вступу до ЄС. 
Проте польські експерти високе безробіття 
пояснюють помилковою політикою демон
тажу металургійної та вугільної промис
ловості, що послужило причиною також 
занепаду важкого машинобудування, орієн
тованого на названі галузі. 

Тим не менш, незважаючи на низку 
проб лем, інтеграція Польщі в ЄС співпадає 
зі значним поліпшенням абсолютної біль
шості показників соціальноекономічного 
розвитку держави. А що має сьогодні Укра
їна? Всепоглинаючу корумпованість прак
тично всіх сфер життєдіяльності країни, 
через що з нашою державою розвинуті кра
їни не дуже хочуть «дружити», кризову по
літичну  та економічну ситуацію, і, врешті, 
загальну обуреність українців тим, до чого 
довели країну її керівники. Всі ми знаємо, 
що означає вислів «коли верхи не можуть, 
а низи не хочуть» і до чого це призводить. 
Головне, щоб наші старі політичні еліти 
спромоглися хоча б усвідомити свою «неді
єздатність» і дали можливість новим поко
лінням творити європейське майбутнє своєї 
держави.

Безумовно, проведення паралелей між 
Україною та Польщею викликає низку екс
пертних зауважень. Головне з них звучить у 
дусі Україна – не Польща. Власне, після де
сяти років активної підготовки до інтеграції 
в ЄС і ще десяти років членства – це чис
та правда. Однак менталітет поляків дуже 
близький до українського, а комплекс проб
лем, з якими зараз стикається Україна, по
дібний до тих, що були притаманні Польщі 
(як, зрештою, й іншим постсоціалістичним 
державам регіону) перед початком руху в єв
ропейському напрямку. 

«ХВОРА ЛЮДИНА ЄВРОПИ»

Через значні темпи зростання російської 
економіки протягом 2000их років керівни
цтво країни вирішило, що Росія піднялася з 
колін і стала державою, що розвивається зі 
світлим майбутнім. Але щастя не тільки у 
відсотках ВВП, заперечують провідні екс
перти з Вищої школи економіки. Еконо
центризм, який був ідеологією розвинених 
країн багато десятиліть тому і твердження, 
що економічне зростання є основною ру
шійною силою прогресу вже давно неакту
альне. Експерти проаналізували дані Сві
тового банку, ООН, ВООЗ і з'ясували, що 
Росія (разом з «братніми» Україною та Біло
руссю) опинилися в хвості Європи за індек
сом людського розвитку і ніякі ВВП не зму
сять їхніх жителів менше вбивати і пити, чи 
нарешті розпочати радіти життю і вчитися.

Приблизно 150 років тому російський 
імператор Микола I у розмові з англійським 
послом Гамільтоном Сеймуром назвав 
Османську імперію «хворою людиною Євро
пи», маючи на увазі плачевний стан колись 
великої мусульманської імперії: країну в той 
час роздирали внутрішні конфлікти, влада не 
справлялася з викликами модернізації тощо. 

Проте беручи до уваги вищевказані екс
пертні висновки, виникає підозра, що «хво
рою людиною Європи» (сучасної) все таки 
стала інша держава – здорова ззовні, але з 
дуже послабленим імунітетом до модернізо
ваних інфекцій сучасного світу.                    n

P. S. Французький історик та публіцист 
свого часу говорив: «…для Європи у Франції… 
завжди буде лише одне ім’я – непримиренне, 
справжнє та вічне: Революція». Сьогодні, в 
муках справжньої революції, в Україні заро-
дилася європейська політична нація. Головне 
– не дозволити інфікованій державi вбити її 
ще у зародку. І лише тоді це й буде справжнім 
початком розбудови сучасної європейської 
держави з гордою назвою Україна.

Саміт «Східного партнерства» наприкінці листопада минулого року 
мав стати для України історичним. Очікувалося, що вона першою 
серед східних сусідів ЄС підпише угоду про Асоціацію. Не так 
сталося, як гадалося. В підсумку«зіркою» вільнюського саміту стала 
Молдова, яка недавно підписала необхідні документи на введення 
безвізового режиму з ЄС. Примітно, що того ж дня Росія й собі 
документально оформила право на безвізові подорожі… у Гондурас. 
Що ж, пріоритети тут очевидні, а слова, як–то кажуть, зайві. Проте 
напередодні Дня Європи в Україні хочеться розмовляти все ж не про 
Гондурас, а про розвинуту європейську спільноту.

Кому ЄС, 
а кому – Гондурас
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ТВЕРЕЗИЙ ПОГЛЯД

Андрій КУЧЕРОВ 

ТУРСЕЗОН 
ПОМНОЖЕНО НА НУЛЬ

Почнемо з рідного для крим
чан турсезону. Цьогорічний 
запам’ятається надовго: мало
людними пляжами, тихими набе
режними, порожніми вулицями. 
Місцевим жителям залишається 
насолоджуватися спокійним жит
тям середньостатистичних пери
ферійних містечок...   

А лише торік у Криму відпо
чило 5 млн. 890 тисяч осіб. На
прикінці 2013го міністр курортів 
і туризму Автономної Республіки 
Крим Олександр Лієв назвав рік 
одним із найбільш вдалих. Більше 
туристів було на півострові лише 
2012 року (6 млн. 134 тис.).

Влада АРК постійно інфор
мувала громадян про розвиток 
туристичної галузі. У листопаді 
минулого року начальник управ
ління фінансів та економічного 
аналізу Міністерства курортів і 
туризму Криму Юлія Мартинен
ко презентувала аналіз ситуації з 
туристичними потоками за 2009–
2013 роки. У структурі туристів, 
які прибували в Крим з інших 
країн (не враховуючи СНД), пе
реважали громадяни Туреччини 
– 33,8% від загального турпотоку 
даної категорії. На другому місці 
– громадяни Німеччини (12,2%), 
на третьому – Великобританії 
(7,8%). При цьому, за 5 років чис
ло громадян Туреччини зросло 
на 40%, а кількість туристів з Ні
меччини та Великобританії збіль
шилася вдвічі. Іншими словами, 
кримська влада робила ставки на 
іноземного туриста та досягла у 
цьому чималих успіхів. Проте у 
цій історії розвит ку на 2013 році 
можна поставити крапку.

Після анексії півострова низ
ка іноземних круїзних компаній 
заявили про свій намір відмови
тися від запланованих відвідувань 
кримських портів. Однією з таких 
компаній є світовий круїзний лі
дер Costa Cruises. Лайнери даної 
фірми не збираються відвідувати 
Ялту, а замість цього збільшать 
стоянку в Стамбулі й відвідають 
Бургас у Болгарії. Крім того, най
більш успішні круїзні компанії, 
такі як Oceania Cruises, Azamara, 
Regent Seven Seas Cruises, Windstar 
Cruises і MSC Cruises заходити
муть у порти Туреччини, Грузії, 
Румунії та Болгарії замість Ялти 
й Севастополя. Інші представни
ки турбізнесу заявили, що збира
ються минути кримські порти за 
рахунок розширення програми 
пристанями Греції. 

Найбільший український опе
ратор річкових круїзів «Червона 
Рута» повідомив, що теж не буде 
нинішнього року відвідувати Ялту 
й Севастополь. 

Висновок щодо турсезону в 
Криму ще у квітні підбили  росій

ські фахівці. «У Росії вважають, 
що туристичний потік до початку 
літнього сезону в Криму навряд 
чи вдасться відновити», – заявила 
прессекретар Російського союзу 
туріндустрії Ірина Тюріна. За її сло
вами, час вже втрачено, продажі у 
туроператорів йдуть дуже погано.

Реально дивиться на ситуацію 
і Олександр Лієв, звільнений, до 
речі, новими «хазяїнами» Криму. 
«Туристичний потік з України в 
сьогоднішніх реаліях скоротить
ся відсотків на 90, а то й більше. 
Окрім складнощів щодо перетину 

кордону є основний фактор, на 
підставі якого людина приймає 
рішення, куди їй поїхати, – без
пека», – сказав він та висловив 
свій прогноз щодо відвідин Кри
му гостями з Росії: «Кількість 
російських туристів у загальному 
турпотоці до Криму становила 1,5 
млн. осіб. З них майже 1 мільйон 
добирався потягом через Україну. 
Зараз цей маршрут самими ж ро
сіянами та їхніми пропагандиста
ми перетворено на ризиковий. З 
цієї ж причини з 300 тис. росіян, 
які їхали до Криму на авто, тепер 
можна розраховувати тільки на 
дуже екстремальних». Решта – 
200 тисяч гостей з Росії – приліта
ли літаками. Про авіасполучення 
з Кримом розкажемо далі.  

ТРАНСПОРТНИЙ ВУЗОЛ

«Фішкою» російських чинов
ників щодо зближення з Кримом 
стала ідея будівництва мостового 
переходу. Голова Уряду Росії з ве
ликим ентузіазмом видав відпо
відні розпорядження, а фахівці 
рапортували, що можна вкластись 
у якісь 1,5 млрд. доларів. Мовляв, 
напрацювання є, мостовий пере
хід, який з’єднував Тамань і Крим 
вже  існував. Однак такі «глаша
таї» погано знають історію по
передників. А вона не така вже й 
безхмарна.

Вперше питання будівництва 
такого моста в практичну площи
ну перевів... Адольф Гітлер. Глава 
Третього Рейху мав намір з його 
допомогою перекидати з Кри
му на Тамань війська для походу 
на Індію. Технічною стороною 
питання 1943 року зайнявся на
цистський міністр озброєнь і бо
єприпасів Альберт Шпеєр. Гітле
рівці взялися за справу активно, 
з ентузіазмом… Але згодом ситу
ація на фронті почала складатися 
не на їхню користь. Радянське 
командування, дізнавшись від 
розвідки про будівельні плани 

німців, вирішило не бомбити 
об’єкт, щоб використовувати зго
дом для власних потреб. 

1944 року, після звільнення 
Криму, міст взялися зводити вже 
радянські будівельники, частково 
із завезених німцями будматеріа
лів. Перехід довжиною 4,5 кіло
метра було збудовано за кілька 
місяців і здано в експлуатацію 
в листопаді 1944 року, до 27ої 
річниці Жовтневої революції. 
Перехід призначався для руху за
лізничного транспорту. У люто
му 1945 року по мосту пройшов 

потяг з радянською делегацією, 
яка поверталася з Ялтинської 
конференції країн антигітлерів
ської коаліції. Радянські військові 
та цивільні чиновники були од
ними з останніх, кому пощасти
ло насолодитися видами з моста 
– вже 18 лютого 1945 року його 
зруйнував лід з Азовського моря, 
який нагнав потужний шторм. 

Після «льодової» аварії, дея
кий час обговорювалося питання 
про подальшу долю моста. Урядо
ва комісія рекомендувала його ро
зібрати, запроектувати і збудувати 
новий. Коли закінчений у варі
антах проект доповідали Йосипу 
Сталіну, останнім аргументом 
доповідача, Іллі Гоцерідзе, з його 
слів,  було: «Це, товаришу Сталін, 
буде «царміст», на що «хазяїн» 
відповів: «Царя ми скинули в 1917 
році». На цьому ідея постійного 
мостового переходу через Кер
ченську протоку зійшла нанівець. 
Старі опори, які заважали судно
плавству, демонтували через 20 
років.

Ситуація з мостовим пере
ходом і сьогодні залишається 
завданням архіскладним з усіх 
боків: починаючи від проекту
вання та закінчуючи фінансу
ванням. Чим більше займаються 
цим питанням фахівці, тим більш 
зростає «ціна питання». Останні 
новини говорять про можливість  
вливання у зведення переходу 
грошей з Китаю, адже будівни
цтво теоритично коштуватиме не 
менш 4 млрд. доларів. А втілити 
ідею, при плановому будівництві 
та відсутності форсмажорних 
обставин, збираються не раніше 
2019 року.  

Кардинально змінилася 
ситуа ція і з повітряним сполу
ченням. Аеропорт Сімферополя 
займав третє місце за пасажиро
обігом в Україні, поступаючись 
лише столичним «Жулянам» та 
«Борисполю». Займав... Між
народна організація цивільної 

авіації (ІСАО) підтвердила, що 
тільки Україна може приймати 
рішення, з якого центру і якими 
технічними засобами здійсню
вати аеронавігаційне обслуго
вування в Сімферопольському 
районі польотної інформації. А 
наша держава, як відомо, «закри
ла» небо над Кримом. Тому на
важуються здійснювати польоти 
на окуповану територію тільки 
російські компанії, значно по
довживши маршрут. Не рятують 
і обіцяні керівництвом Росії суб
сидії для авіакомпаній. Недавно 
заступник міністра транспорту 
РФ Валерій Окулов заявив, що 
джерело фінансування для суб
сидування рейсів до Сімферо
поля поки не визначено. Крім 
того, авіакомпанії заявляють про 
можливі збитки від перевезень до 
Криму навіть за наявності субси
дій.

Нещодавно представники за
лізниць України, Білорусі та Росії 
узгодили графік руху потягів на 
літній період.  Поки узгоджений 
пропуск 36 поїздів у Крим. Для 
порівняння: влітку 2013 року між 
Росією і Кримом ходило близь
ко 70 потягів, взимку цього року 
– 45. На літо узгоджені графіки 
11 російських, 4х кримських, 
2х білоруських та 8 українських 
потягів, які слідуватимуть через 
Мелітополь та Херсон. У своєму 
офіційному повідомленні росій
ська залізниця зауважила, що 
зменшення руху потягів зумовле
но нестабільною ситуацією і ско
ріш за все збитки можуть сягнути 
4 млрд. рублів. 

БЮДЖЕТ РОСІЙСЬКИЙ 
НЕ ГУМОВИЙ

Хоча окупаційний постулат 
«Крим наш» ніхто з російських 
можновладців не заперечував, ма
теріальне під´рунтя цьому виразу 
стає під питанням. Анексувавши 
Крим, російські чиновники з по

дивом взнали, що тепер мають не 
145 млн., а як мінімум на 2 млн. 
осіб більше. А їх треба годувати, 
платити зарплати, пенсії та вра
ховувати інші потреби. До цьо
го російський бюджет виявився 
не готовим. Перший заступник 
очільника російського уряду Ігор 
Шувалов нещодавно виказав не
обхідність багато чого змінювати 
у бюджеті країни на 20152017 
роки. Причому, враховуючи по
треби Криму, необхідно міняти 
бюджетні правила та нарощувати 
державні витрати.   

Натомість багато російських 
високопосадовців проти збіль
шення витрат, мотивуючи свою 
позицію тим, що це може пору
шити стійкість бюджетної сис
теми. Тож Мінфін запропонував 
шукати фінансування на розви
ток Криму, скорочуючи інші ви
трати, навіть держпрограми. 

Інша сенсаційна новина гря
нула нещодавно від заступника 
голови комітету Держдуми РФ з 
безпеки Олександра Хінштейна.  
Відповідаючи  на запитання ро
сійських ЗМІ, він визнав, що в за
критій частині державної програ
ми «Забезпечення громадського 
порядку й протидія злочинності», 
скорегованої у квітні, є велика фі
нансова дірка: йдеться про брак 
мільярдів рублів. І, в першу чер
гу, це стосується фінансування 
Криму. З повідомлення заступ
ника міністра Внутрішніх справ 
Росії Аркадія Гостєва на засідан
ні комітету Держдуми з безпеки, 
у Криму й Севастополі має бути 
15500 співробітників поліції і 3600 
службовців внутрішніх військ. 
Фінансування на 3000 співробіт
ників було знайдено. Решту треба 
шукати. 

ЦЕ – ВОЛЮНТАРИЗМ

Без гумору на багато заяв ро
сійського керівництва реагувати 
неможливо. Останнім модним 
трендом стали розмови, а згодом 
публічні заяви, щодо створення 
на півострові гральної зони. Мов
ляв, Росія має чотири такі зони й 
перспективи розвитку для Криму 
неосяжні. Але коли починаєш 
шукати на російських просторах 
ці «ЛасВегаси» – губишся, адже 
ці законодавчі ініціативи існують 
і реалізуються п’ять років. Резуль
тат – нуль. Як тут не згадати по
пулярну комедію «Кавказька по
лонянка», у якій один із головних 
героїв, відкидаючи звинувачення, 
назвав вчинки опонента волюнта
ризмом. Так само діють стосовно 
Криму безвідповідальні політики: 
прагнуть реалізувати бажані цілі 
без урахування об’єктивних об
ставин і можливих наслідків.      n

Перші «успіхи» для 
жителів окупованого 
Криму нагрянули 
несподівано. 
Реальність вибудовує 
сьогодення зовсім не 
так, як «малювала» 
російська пропаганда 
та маріонеткова влада.  

Окрім складнощів щодо перетину му 1945 року по мосту пройшов 

За що б вони 
не взялися, 
все у них не так...
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
Свідоцтво про реєстрацію:

КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс: 

61023

Ярослав 
Кухтарук
Надвірнянський район 
Івано-Франківської області. 

Допоможіть знайти  15-річного Ярослава Кухтарука!
У березні 2014 року хлопчик пішов з дому 
та досі від нього не було жодної звістки.
Прикмети дитини: виглядає на 15-17 
років, 160-165 см на зріст, худорлявий; 
у нього продовгувате обличчя, коротке 
пряме світле волосся.КРИК ДУШІ

– Яка причина заворушень на Донбасі?
– Після втечі Януковича там лишився 

лише порожняк.
*  *  *

– Росія спонсор тероризму?
– Ні, вона – постачальник.

*  *  *
– Скільки російських диверсантів на 

Донбасі?
– По курсу рубля до гривні: три до од

ного.
*  *  *

Плакат на виборчій дільниці у Донбасі: 
«Ви не йдете на референдум? Тоді ми йде
мо до вас!».

*  *  *
– Мені бюлетень, будь ласка.
– Вам скільки?

*  *  *
Зворотній ефект: зараз в українських 

селах колорадських жуків називають сепа
ратистами.

*  *  *
У Кремлі нагороджено 300 журналіс

тів за правильне висвітлення подій у Кри
му і їм присвоєно позачергові військові 
звання.

*  *  *
– Чи будуть росіяни наступати на Укра

їну? Он скільки війська нагнали!
– Ні, не будуть. От коли перед війсь

ками з’являться жінки з дітьми – мож
ливо.

*  *  *
 На весіллі у Дніпропетровську молодя

там подарували трьох сепаратистів.
*  *  *

– А чому побудована 1981 року 
Батьківщинамати у Києві з піднятим ме
чем у руці дивиться на схід?

– Напевно, Брежнєв щось знав...
*  *  *

Медики б’ють тривогу: у більшості ро
сіян уражено правий сектор мозку.

На цій неоголошеній війні
Освітлюють політиків розпутних.
Герої залишаються в тіні.

Найкращими синами України
Черговий раз захищена земля,
А стіни жалять пострілом зміїним,
Керованим вказівками Кремля.

До вічності розтягнуті хвилини
І смерть маскує продана юрба.
Земля кричала криком журавлиним…
Носити їх – і сором, і журба.

Яка звіряча мати їх носила?
Яка сволота виховала їх?
Хтось не зумів… не вистрелив – убили.
«Цивільних» вбивць залишили живих.

Ви не просили в ворога пощади,
Стискаючи старенький автомат,
Не дорікали без’язику владу,
Не рахували відчаю і втрат.

Нічим не повернуть життя хоробрих.
Ніщо не втішить їхніх матерів.
Під три чорти «розважливі» і «добрі»!
Наказ до дії – смертоносний гнів!

Вже рвуться в бій поранені герої.
Ще сильний ворог, зрадник і бандит.
Але за Вами – Бог, і Ваша зброя
Віщує смерть скаженої орди.

Сьогодні ВИ – опора і держава,
А не якийсь бюрократичний срам.
Коли гримлять слова: 

«Героям слава», —
Вони про Вас, тому що слава Вам!

Пошли Вам, Боже, сили і удачі,
Яких не знали досі між людьми.
Нехай ночами матері не плачуть.
Вертайтеся в здобутий кров’ю мир.

13.05.14
Володимир ПАТОЛА

Жорстокий ворог підлий і підступний

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Колектив прикордонників запасу від щирого 
серця й душі вітає з Днем народження 
полковника ЯКОБЧУКА Юрія Миколайовича! 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного 
благополуччя, наснаги, успіхів у важливих 
справах та  всього  найкращого в житті.

Колектив Білгород-Дністровського 
прикордонного загону сердечно вітає 
свого керівника –  підполковника МЕЙКА 
Олександра Васильовича з  Днем 
народження!
Від щирого серця бажаємо Вам невичерпної 
життєвої енергії, міцного здоров’я, наснаги, 
оптимізму, добра та родинного затишку. 
Нехай невтомна праця, невгасима енергія, 
мудрість і професіоналізм супроводжують Вас 
на життєвому шляху, наповненому новими 
злетами й досягненнями, а все зроблене Вами 
добро вертається сторицею!

Хай здоров'я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт!
Хай малює доля з буднів свято,
І дарує Вам багато славних літ!

Колектив відділу по роботі з іноземцями та 
адміністративного провадження штабу щиро 
вітає чарівну жінку та досвідченого офіцера 
Котовського прикордонного загону капітана 
Анну ВОЩИНУ з Днем народження!

Здоров’я міцного, щастя без краю, 
Всього найкращого щиро бажаємо!
Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро!
Краси і наснаги, здоров’я без ліку 
І довгого, довгого щедрого віку!

Командування та персонал Котовського 
прикордонного загону щиро вітають з 
Днем народження іменинників травня: 
підполковників – Руслана ДУДАРЄВА і Віктора 
БАЛАНА; майорів – Володимира БАСОВА та 
Ігоря ЧЕПОВСЬКОГО; майора юстиції Олексія 
МАСЛОВА, капітанів – Олексія МУНЕНКА, 

Сергія НОСАЛЯ, Анну ВОЩИНУ та Валентину 
СУТІНУ; старших лейтенантів – Ярослава 
ЯСІНСЬКОГО, Олександра ТОДОЩЕНКА, 
Романа БАЙДИЧА, Олексія ДОМАНСЬКОГО, 
Дмитра КУДРЯВЦЕВА,  Михайла ТЮХА 
й Андрія ХУДНЯКА; лейтенантів – Юлію 
БІЛОУС, Ярослава НІКОНЧУКА, Артема 
ЛЕСНІКОВСЬКОГО й Сергія ЧИГРІНА та 
працівника Олену ВДОВІЧЕНКО!
Зичимо міцного здоров’я на довгі роки, гарного 
настрою, сімейного тепла та затишку! Щоб ви 
завжди відчували надійну підтримку рідних 
і друзів, а серце зігрівало тепло людської 
вдячності за всі добрі справи, зроблені вами на 
ниві правоохоронної діяльності!         

Вірні друзі вітають з 60-річчям 
МАСЛЕННИКОВА Віктора Степановича! Від 
щирого серця бажаємо ювіляру здійснення 
найщасливіших задумів, щастя великого і 
неосяжного, тепла та здоров’я. Нехай мир і 
благополуччя завжди будуть у рідній хаті, а 
зорі радості сиплються яскравим зорепадом на 
життєвій дорозі й завжди поруч будуть друзі! 

Бажаємо щастя й достатку,
У житті лиш злагоди й порядку, 
Щоб ніколи не хворів і душею не старів,
Щоб у праці все горіло 
І в кишені шелестіло!

Щиро вітаємо із 50-річним ювілеєм коханого 
чоловіка, дорогого батька та дідуся – 
підполковника запасу ЧОПИКА Івана 
Юрійовича! 

Бажаєм здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже тебе, любий, весь час,
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас!

Дружина Стефанія, 
доньки Вікторія та Тетяна із сім'єю

ФОТОФАКТ

Валентина ЛАЗАРЧУК 

Як і годиться, відвідувачкам про
вели екскурсію, познайомили так би 
мовити з обстановкою. «Краще в на
метах ночувати, аніж біля телевізорів 
нервувавати. Хто як не ми охороняти
ме рідну землю!» – коротко і зрозумі
ло пояснили гостям своє рішення до
лучитися до мобілізованих на кордон 
місцеві чоловіки.

Дізнавшись, що того дня в підрозді
лі свято – день народження начальника 
відділу капітана Володимира Мурахов
ського, жінки одразу вирішили власно
руч приготувати подарунок. Не минуло 
й години як пані Ірина та Марія наліпи

ли добрячу макітру симпатичних варе
ників.

– І надзвичайно смачних, – запевни
ли прикордонники, які, власне, й приго
щалися кулінарними шедеврами народ
них обранців. Народні обраниці, окрім 
вареників вручили нашим захисникам 
«Київські торти» – на десерт і бронежи
лет – для служби. Та й самі гості не зали
шилися без подарунка. Прикордонники 
вручили їм по комплекту військового 
обмундирування, в якому наступного ж 
дня українська письменниця Марія Ма
тіос з’явилася в Парламенті.

– Це моя моральна підтримка тих, 
хто сьогодні боронить кордони  нашої 
Вітчизни, а також візуальний докір тим 
парламентарям, які роздмухують воєнну 
агресію, – пояснює Марія Матіос.        n

Вареники від обраних

Нещодавно народні депутати Ірина Геращенко та Марія 
Матіос по–жіночому тепло відвідали персонал відділу 
прикордонної служби «Веселе», що на Харківщині.

НА ЗЛОБУ ДНЯ


