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КОНТРАБАНДІ – СТОП! ПАТРІОТИ

Креативна противага Переможець50 ключів

СОЦЗАХИСТ

СТОР. 3 СТОР. 4-5 СТОР. 6

ДО ФІНАЛУ ГОТОВІ! КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

1,754 
оформлено встановленим 
порядком

млн
осіб

особи143
затримано за незаконне 
перетинання кордону, 
зокрема 27 незаконних мігрантів

затримано товарів і вантажів, які 
незаконно переміщувалися через 
державний кордон, на суму

2,379 млн
грнЗАКІНЧЕННЯ СТОР. 7

раво приймати фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА 
покладає на Україну велику відповідальність перед 
світовою спільнотою. Ці матчі за своїм статусом 
належать до заходів підвищеного ступеня ризику. 

Тому значні зусилля організаторів зосереджуються на питан-
нях безпеки учасників турніру, вболівальників, місцевих 
мешканців, а також гостей столиці. 

Часто азарт уболівальників випробовує на професійність 
силовиків країни, що приймає турнір. Від того наскільки 
фахово працюють правоохоронці, нерідко залежить позитив-
ний імідж про країну в цілому. Аби забезпечити належну під-
готовку та проведення футбольного фіналу сезону 2017/2018, 
Указом Президента України створено Організаційний комі-
тет. Для узгодженої роботи всіх задіяних силових структур 
налагоджено роботу координаційного штабу та ситуаційних 

центрів, покликаних збирати та аналізувати інформацію в 
режимі реального часу з визначених локацій за допомогою 
баз даних, камер спостереження та супутників. За їх допомо-
гою прийматимуться рішення щодо розв’язання нестандарт-
них чи конфліктних ситуацій. 

На практиці прикордонники спільно з представниками 
Нацполіції, Нацгвардії, Державної служби з надзвичайних 
ситуацій вже відпрацювали тактику дій з припинення масо-
вих порушень громадського порядку, знешкодження вибу-
хових предметів та дії пожежно-рятувальних підрозділів на 
базі Навчального центру Національної гвардії, що в Нових 
Петрівцях. Також нещодавно в аеропорту «Бориспіль» від-
булися показові тренування на одному з головних об’єктів 
фіналу Ліги чемпіонів.
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КОРОТКО 
ПРО ГОЛОВНЕ

ЗМАГАННЯ МУЖНІХ

ього року у відборі до Націо-
нальної команди, що пред-
ставлятиме Україну на сві-
тових «Іграх Нескорених» 

(Invictus Games) в австралійському 
Сіднеї, беруть участь 175 учасників із 
23 регіонів. Серед спортсменів є вете-
рани та військовослужбовці Державної 
прикордонної служби, зокрема Віктор 
Шинкарук, Олександр Ходос, Максим 
Схаб’юк, Рустам Росул, Юрій Козлов-
ський та інші. 

– Хочу повідомити ще одну важливу 
новину: я без жодних вагань підтри-
мав ініціативу Уповноваженого Пре-
зидента України з питань реабілітації 
учасників АТО Вадима Свириденка 
щодо необхідності створення якісних 
умов спортивної реабілітації воїнів 
АТО, – наголосив Петро Порошенко.

На сьогодні за пропозицією Пре-
зидента Національний банк України 
передав до Міноборони санаторій в 
Одеській області на морському узбе-
режжі. Крім того, є домовленість, що 
ще одне відомство передасть Міністер-
ству оборони санаторій на 120 місць. 

– Багато інших центрів реабілітації 
будуть демонструвати ті пріоритети, 
що зараз є в нашому суспільстві, – 
зазначив Петро Порошенко. 

На виконання цього Указу обласні 
державні адміністрації мають розро-
бити і затвердити заходи, спрямовані 
на розвиток спортивної реабілітації. 
Зокрема, йдеться про забезпечення 
доступності занять спортом для осіб з 
інвалідністю, про розширення мережі 
спортивних залів, надання протезів і 
ортезів для занять спортом.

– Ми розуміємо, наскільки зараз 
непросто забезпечити інклюзивність 
спортивної реабілітації в Україні. Тобто, 
створити такі умови, за яких кожен 
поранений військовослужбовець мав 
би можливість безкоштовно займатися 
спортом під наглядом лікарів і тренерів. 
Мати мрію та здійснити її, щоб взяти 

участь у міжнародних «Іграх Нескоре-
них», гідно представити Україну, – під-
креслив Президент, а також не виклю-
чив можливість проведення у майбут-
ньому цих змагань і в Україні.

– Тренування на місцях, поїздки на 
змагання, медичне забезпечення потре-
бують мобілізації зусиль усіх органів 
виконавчої і місцевої влади, україн-
ського Парламенту та Уряду. Виконання 
надалі цього важливого завдання пови-
нен очолити єдиний державний орган, 
що матиме назву Міністерство у спра-
вах ветеранів України. Створення цього 
міністерства – це ще одне з першочер-
гових завдань, яке ми маємо виконати, 
– зазначив Глава Держави.

У свою чергу, Вадим Свириденко 
подякував Президенту: 

– Цей Указ нам дійсно потрібний. 
Сьогодні тут присутні бійці, які ще вчора 
пліч-о-пліч боронили нашу Україну. 
Вони всі отримали поранення. Проте 
сьогодні знову готові стати під прапор 
України і захищати її честь на спортив-
них майданчиках.                                          

president.gov.ua

Cпортивна реабілітація 
ветеранів
ПІД ЧАС ЦЕРЕМОНІЇ ЗАКРИТТЯ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 
«ІГРИ НЕСКОРЕНИХ 2018 РОКУ» 
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПЕТРО 
ПОРОШЕНКО ПІДПИСАВ УКАЗ 
«ПРО ПІДТРИМКУ РОЗВИТКУ 
СИСТЕМИ СПОРТИВНОЇ 
РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ 
БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ БРАЛИ 
УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ 
ОПЕРАЦІЇ, У ЗАХОДАХ ІЗ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ, ВІДСІЧІ 
І СТРИМУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ 
АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ 
ОБЛАСТЯХ».

Ц

ТЕМА РІВНОСТІ
Для Н АТО надзвичайно важливо, 
аби українські демобілізовані 
військовослужбовці як жінки, так 
і чоловіки, у повній мірі отримали 
якісну психологічну допомогу після 
перенесених на фронті травм. 
Про це заявила спецпредставник 
Генерального секретаря НАТО з 
питань жінок, миру і безпеки Клер 
Хатчинсон на зустрічі з віце-прем’єр-
міністром з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України 
Іванною Климпуш-Цинцадзе. 
«Ми готові об’єднати зусилля 
усіх міжнародних інституцій, що 
займаються гендерною політикою 
в Україні, задля спільної роботи 
для допомоги у відновленні 
психологічного здоров’я тих, кого 
скалічила війна на Сході, зокрема, 
жінок», – наголосила Клер Хатчинсон. 
Іванна Климпуш-Цинцадзе високо 
оцінила ініціативу спецпредставника 
Генсека НАТО і поінформувала 
про заплановану чергову зустріч 
із донорами проектів гендерного 
напрямку, яка відбудеться 22 травня. 
«За тиждень ми матимемо важливу 
зустріч з ключовими партнерами. 
Їхня підтримка у просуванні політики 
рівності в Україні – вкрай важлива 
нині», – додала віце-прем’єр-міністр. 
Також сторони обговорили підготовку 
оновленого Національного плану 
дій щодо виконання Резолюції Ради 
безпеки ООН №1325 «Жінки, мир, 
безпека», який наприкінці травня 
має бути поданий на затвердження 
Уряду. «Попри конфлікт на Сході, 
Україна зробила важливі кроки з 
виконання Резолюції 1325. Наразі ми 
працюємо над створенням гендерних 
контактних пунктів у ключових 
силових міністерствах, і я була б 
дуже вдячна НАТО за допомогу у 
подальшому просуванні гендерної 
рівності у секторі безпеки та оборони 
України на основі найкращого досвіду 
країн Альянсу», – підкреслила віце-
прем’єр-міністр. Іванна Климпуш-
Цинцадзе наголосила, що тема 
гендерної рівності повинна звучати 
на всіх рівнях співпраці України з 
Альянсом. За її словами, Україна 
розраховує на позитивне рішення 
щодо призначення гендерного 
радника Альянсу в Представництві 
НАТО в Україні, який міг би стати 
координуючим ядром для обох 
сторін. «На сьогодні дуже важливо, 
аби тема гендерної рівності була на 
порядку денному зустрічей усіх рівнів 
під егідою Україна-НАТО, зокрема, на 
спільній робочій групі Україна-НАТО 
з питань оборонної реформи, а також 
на рівні засідань Комісії Україна-
НАТО», – додала Іванна Климпуш-
Цинцадзе. Також віце-прем’єр-міністр 
повідомила про запуск пілотного 
проекту з гендерної освіти у секторі 
безпеки та оборони. «Ми розпочали 
важливий проект у дев’яти військових 
та безпекових університетах 
України, спрямований на уніфікацію 
гендерної освіти у силовому секторі. 
Наразі експерти розробляють нову 
методологію, почали працювати 
над новими підручниками, складати 
навчальні плани та програми з 
урахуванням гендерного компоненту. 
Ми будемо раді залучити НАТО до 
експертної допомоги в реалізації 
цього проекту», - наголосила Іванна 
Климпуш-Цинцадзе.

www.kmu.gov.ua
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ГАРЯЧІ БУДНІСОЦЗАХИСТ

ЛІКИ 
НА ТІЛІ
У КПВВ «Новотроїцьке» 
правоохоронці Донецького 
загону викрили спробу 
незаконного перевезення 
медичних препаратів через 
лінію зіткнення. Громадянин 
України намагався приховати 
під одягом майже 285 
упаковок різних лікарських 
засобів. Дані товари були 
примотані до тіла чоловіка. Як 
пояснив правопорушник, на 
підконтрольній російським 
найманцям території він 
хотів підзаробити продавши 
ліки, адже в так званій «ДНР» 
на медпрепарати – значний 
дефіцит, вони набагато 
дорожчі, бо лікарський ринок 
монополізовано бойовиками. 
Вартість виявлених товарів 
становить близько 25 тисяч 
гривень. Порушника разом 
із вилученими медичними 
препаратами передали 
відповідним взаємодіючим 
органам зі складу Об’єднаних 
сил для прийняття правового 
рішення.

Валерія КАРПИЛЕНКО

ФРАНКЛІН 
НА КПВВ
У КПВВ «Мар’їнка» 
прикордонники Краматорського 
загону спільно з представниками 
фіскальної служби затримали 
автомобіль, на якому 
громадянин України намагався 
перевезти до тимчасово 
окупованої території значну 
суму коштів. «Зелені кашкети» 
виявили готівку у розмірі 
76,5 тисячі американських 
доларів за спинкою задніх 
сидінь транспортного засобу, а 
саме – під газовою установкою. 
Громадянина та виявлену валюту 
передано співробітникам ДФС. 
Тривають слідчі дії.

Ігор ЗАРУДНЄВ

СИГАРЕТИ 
НА КОРДОНІ
На ділянці відділу «Селятин» 
Чернівецького загону за 100 
метрів від лінії  державного 
кордону мобільним підрозділом 
було виявлено групу осіб, 
яка рухалася в бік Румунії. 
Побачивши правоохоронців, 
невідомі покинули товар та 
вдалися до втечі, незважаючи 
на попереджувальні постріли 
вгору та ігноруючи законні 
вимоги прикордонників 
зупинитись. У лісосмузі 
охоронці рубежу знайшли 
поліетиленові пакунки, в яких 
знаходилося 11 тисяч пачок 
тютюнових виробів різних 
марок, які правопорушники 
мали намір перемістити 
через кордон. Знайдені 
контрабандні сигарети 
передано співробітникам 
ДФС у Чернівецькій області. 
Наразі тривають заходи зі 
встановлення осіб, причетних 
до даного правопорушення.

Сергій БРОВКО

ривітати прикордонників при-
був Голова ДПСУ Петро Цигикал, 
народні депутати, керівництво 
Житомирської області, міста 

Овруч та Овруцького району, а також 
представники взаємодіючих органів.

Вручаючи ключі від квартир, дер-
жавні й відомчі нагороди, Глава відом-
ства висловив слова щирої вдячності 
кожному прикордоннику за нелегку, 
проте почесну справу служіння Бать-
ківщині.

– Я впевнений, що Державна при-
кордонна служба України гідно при-
множить славу попередніх поколінь і 
ми докладемо усіх зусиль, щоб і надалі 
залишатися взірцем професіоналізму, 
чесності й самовідданості у відстою-
ванні суверенітету нашої країни. Бажаю 
вам і вашим родинам міцного здоров’я, 
щастя і миру. Нехай у ваших нових осе-
лях панує злагода, гармонія та щастя, а 
діти зростають щасливими! – сказав у 

своєму виступі Петро Цигикал.
Варто відмітити, що соціальне забез-

печення прикордонників було і зали-
шається пріоритетом для керівництва 
Служби. Завдяки ефективному вико-
ристанню бюджетних коштів у межах 
Північного регіонального управління за 
останні роки було побудовано та здано 
в експлуатацію 378 квартир, зокрема в 
Чернігівській області – 28, у Київській – 
26, у Житомирській 174, у Рівненській – 
28, у Волинській – 122 квартири. Нині 
триває будівництво 80-квартирного 
житла в Чернігові та ведуться підго-
товчі заходи щодо зведення будинку на 
86 квартир у Житомирі.

Загалом на реконструкцію будівлі в 
Овручі було спрямовано понад 24 міль-
йони гривень. Вартість 1 м2 отриманого 
житла складає 8402 грн., що на 12,5% 
нижче опосередкованої вартості спору-
дження житла у Житомирській області. 
Загальна площа квартир, що вводяться 
в експлуатацію майже 2900 м2. Будинок 
має трикімнатні (середня загальна площа 
однієї квартири – 82,1 м2), двокімнатні 
(66,4 м2); однокімнатні (41,2 м2) квартири. 

У ході  реконструкції проведено повний 
комплекс робіт з утеплення та оздоблення 
фасаду, відновлення покрівлі, встанов-
лення вікон і дверей, перепланування 
приміщень та їх внутрішнього оздоб-
лення, прокладання зовнішніх і внутріш-
ніх інженерних мереж із встановленням 
газового, сантехнічного та електричного 
обладнання, а також благоустрій терито-
рії. Будинок забезпечено централізованим 
електро-, газо-, водопостачанням та водо-
відведенням, індивідуальним у кожній 
квартирі опаленням від сучасних газових 
двоконтурних котлів.                                             

Віктор ВИРВА

50 ключів

У МІСТІ ОВРУЧ, ЩО НА 
ЖИТОМИРЩИНІ, ДО 100-РІЧЧЯ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ТА 
ДНЯ ПРИКОРДОННИКА 50 
СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ 
ОТРИМАЛИ КВАРТИРИ В 
РЕКОНСТРУЙОВАНОМУ 
ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ. 
ЗОКРЕМА, ПРИКОРДОННИКИ 
ВІДДІЛІВ «ОВРУЧ», 
«МЛАЧІВКА» ТА «ЛУЧАНКИ» 
ЖИТОМИРСЬКОГО ЗАГОНУ, 
ВІЙСЬКОВІ ПЕНСІОНЕРИ ТА ТРОЄ 
ОХОРОНЦІВ РУБЕЖУ, ЯКІ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ В ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ 
СИЛ НА СХОДІ НАШОЇ КРАЇНИ. 

заході взяли участь керівни-
цтво Департаменту особового 
складу Адміністрації Держпри-
кордонслужби України, Півден-

ного регіонального управління, Ізмаїль-
ського навчально-тренувального загону 
та Ізмаїльського прикордонного загону, 
керівництво району та міста, ветерани-
прикордонники та духовенство. На 
свято також були запрошені батьки та 
близькі родичі курсантів із різних облас-
тей України. Одним із перших моряків-
прикордонників привітав командир 
Навчально-тренувального загону Мор-
ської охорони капітан І рангу Ілля Куценко.

– Нове покоління моряків-прикор-
донників складає Військову присягу на 
вірність українському народові. За покли-
ком і велінням серця вони обрали най-
шанованішу в народі професію – захис-
ника кордонів України. Впевнений, що 
ви будете мужньо переносити всі життєві 
випробування, станете взірцем вико-
нання конституційного обов’язку та з гор-
дістю нестимете високе звання моряка-
прикордонника, – сказав він.

У ході заходу кращ і військовослуж-
бовці Ізмаїльського прикордонного та 
навчально-тренувального загонів були 
нагороджені державними та відом-

чими нагородами, а троє з них отри-
мали первинні офіцерські звання.

У майбутньому військовослуж-
бовців розподілять для проходження 
служби надалі в підрозділи охорони 
державного кордону.

Також на площі міста було проде-
монстровано виставку техніки та озбро-
єння. Окрім вже уподобаної багатьма 
ізмаїльчанами прикордонної автомо-
більної техніки, додатково представ-
лено катер Морської охорони. Поряд із 
виставкою працювала польова кухня.   

Ігор ПЕРЕГНЯК

ПОДІЯ

«Урочисто присягаю»
В ІЗМАЇЛЬСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-
ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЗАГОНІ 
МОРСЬКОЇ ОХОРОНИ 35 
ПРИКОРДОННИКІВ ПРИСЯГНУЛИ 
НА ВІРНІСТЬ НАРОДОВІ 
УКРАЇНИ. ВІЙСЬКОВИЙ РИТУАЛ 
ВПЕРШЕ ПРОВОДИВСЯ НА 
ЦЕНТРАЛЬНІЙ ПЛОЩІ МІСТА.

У

П
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ЧЕРЕЗ ЗНАЧНУ РІЗНИЦЮ ЦІН НА 
ВНУТРІШНІХ РИНКАХ ТЮТЮНОВІ 
ВИРОБИ ПРОДОВЖУЮТЬ 
ОЧОЛЮВАТИ СПИСОК ОСНОВНИХ 
ВИДІВ КОНТРАБАНДИ НА 
ДЕРЖАВНОМУ КОР ДОНІ УКРАЇНИ, 
ЗОКРЕМА З ЄВРОСОЮЗОМ. 
ПРАВООХОРОНЦІ ЗУСІБІЧ 
СТРИМУЮТЬ СПРАВЖНІЙ ВАЛ, 
ОДНАК АКТИВНІСТЬ ДІЛКІВ 
СТАЄ ДЕДАЛІ ПОТУЖНІШОЮ. 
2016 РОКУ ПРИКОРДОННИКИ 
ВИЯВИЛИ 5,8 МЛН ПАЧОК 
КОНТРАБАНДНИХ СИГАРЕТ, А 
2017 ЦЕЙ ПОКАЗНИК СТАНОВИВ 
ВЖЕ ПОНАД ВІСІМ МІЛЬЙОНІВ 
ПАЧОК. СПІВПРАЦЮЮЧИ, 
СИЛОВИКИ ДОКЛАДАЮТЬ УСІХ 
ЗУСИЛЬ, ЩОБ ДІЯТИ ТАКОЖ І НА 
ВИПЕРЕДЖЕННЯ: ПЕРЕКРИТИ 
УСІ ЛАНКИ КОНТРАБАНДНИХ 
ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ. 
СВІДЧЕННЯМ ЦЬОГО – 
НЕЩОДАВНЄ МАСШТАБНЕ 
ВИКРИТТЯ НЕЗАКОННОГО 
ВИРОБНИЦТВА ТЮТЮНОВИХ 
ВИРОБІВ. У МЕЖАХ ОПЕРАЦІЇ 
«КОРДОН-2018» ПРЕДСТАВНИКИ 
ДПСУ, ДФС ТА УСБУ ЗА 
ДАНИМИ ПРИКОРДОННИХ 
ОПЕРАТИВНИКІВ НА ОДЕЩИНІ 
ВИЯВИЛИ ТРИ ПІДПІЛЬНІ ЛІНІЇ, 
ДЕ ВИГОТОВЛЯЛИ СИГАРЕТИ 
ПІД БРЕНДАМИ ASTRA  ТА 
MILITARY. ТОВАР ТА ОБЛАДНАННЯ 
ПОПЕРЕДНЬО ОЦІНИЛИ 
В 11 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ.

ютюнові контрабандисти наче 
в агонії намагаються перепра-
вити якомога більше товару, 
знаючи, що їхнє щастя може 

тривати недовго, адже в тютюновій 
галузі вже відбуваються зміни.

«Чорний» ринок тютюну – про-
блема з багатьма складовими, серед 
яких – злочинні угруповання, що контр-
олюють виробництво контрафактних 
сигарет, контрабанда та ухилення від 
сплати податків у великих обсягах. Через 
незначні кримінальні покарання та велику 
різницю ставок акцизного податку у сусід-
ніх країнах проблема незаконної торгівлі 
постала як ніколи гостро. За деякими оцін-
ками, щороку у світі реалізується понад 460 
млрд нелегальних сигарет. 

Як відомо, наші ціни на сигарети 
непорівнянні зі світовими. Наприклад, 
в США середня вартість пачки вище, 
ніж в Україні в 15 разів, у Великобрита-
нії за неї віддають 370 грн, у Франції – 
215 грн, у Польщі – 100 грн, в Болгарії– 
90 грн. 

Для протидії нелегальному бізнесу 
торік у серпні уряд України схвалив 
«Стратегію у сфері протидії незакон-
ному виробництву та обігу тютюнових 
виробів на період до 2021 року». Доку-
мент спрямовано на зниження обсягів 
нелегального виробництва та тютюно-
вих виробів в Україні, протидію неза-
конному переміщенню тютюнових 
виробів через митний кордон країни 
та підвищення авторитету України на 
міжнародній арені. Як він реалізується 
– покаже час, а поки що для забез-
печення збалансованості бюджетних 
надходжень Парламент ухвалив низку 
змін до Податкового кодексу – акцизні 
ставки на тютюнові вироби цього року 
підняли майже на 30%. Тобто, пачка 
сигарет подорожчала щонайменше на 
сім гривень. Від часу підняття акци-
зів у нашій державі 2008 року вартість 
пачки сигарет зростала щонайменше 20 
разів. Однак через те, що акциз нарахо-
вують у національній валюті, на яку діє 
інфляція, зміна ціни особливо не била 

по кишені курця. Процес зростання 
ціни триватиме і надалі – Україна взяла 
зобов’язання до 2025 поступово підви-
щити акциз до рівня, еквівалентного 
90 євро за тисячу сигарет, як вимагають 
європейські норми. Тож до 2025 року 
пачка коштуватиме 85 – 90 грн, з яких 
46 – 48 грн становитиме акцизний збір.

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Зараз активізувалося нелегальне вве-

зення сигарет з Молдови, Білорусі та РФ, 
де ставки акцизного податку нижчі, ніж 
в Україні. Контрабанда сигарет в Укра-
їну за перший місяць року зросла більш 
ніж утричі. За експертними даними, в 
загальному обігу сигарет в Україні частка 
контрабандних тютюнових виробів 
тільки за перший місяць 2018 року зросла 
з 1 до 3 – 4%. Це не критична цифра, але 
за такої динаміки реалізація контрабанд-
них сигарет за рік може становити до 15% 
загального продажу. Передусім йдеться 
про сигарети нижнього цінового сег-
менту. Такий стан справ, вірогідно, спри-

чинений незбалансованим регулюван-
ням ставок акцизного податку останніми 
роками. Акцизний податок на тютюн в 
Україні складається зі специфічного (у 
гривнях за тисячу штук) та адвалорного 
(у відсот ках від роздрібної ціни). 

Думка громадськості про підви-
щення акцизів на сигарети розділи-
лася. Прихильники здорового способу 
життя впевнені, що підвищення акци-
зів не тільки збільшить надходження до 
бюджету, а й зробить тютюнові вироби 
менш доступними, що скоротить число 
курців. Водночас прибічники іншої 
точки зору стверджують, що через під-

контрабанді – стоп!

КРЕАТИВНА 
ПРОТИВАГА

Тютюнові контрабандисти, наче в агонії, 
будь-що намагаються переправити 

якомога більше товару, знаючи, що їхнє 
щастя може тривати недовго, адже в 

тютюновій галузі вже відбуваються зміни



5№ 19, 18 травня 2018 року ПРИКОРДОННИКРДОННИКР
Укра

ДОННИК
Укра

ДОННИК
i

ДОННИК
i

ДОННИК
ни

..АКТУАЛЬНО

вищення акцизів українці перейдуть на 
більш дешеві й менш якісні сигарети. 
Крім того, якщо «легальна» пачка сига-
рет виявиться не по кишені, швидше 
за все, потреби ринку задовольнятиме 
контрабанда. До того ж, такий крок вда-
рить по вітчизняному виробникові. Під-
вищення акцизу невигідне для багатьох. 

На думку www.dengi.ua, результа-
том роботи антитютюнових організацій 
в Україні стало не зниження рівня спо-
живання сигарет, а скорочення кіль-
кості виробників: з 24 компаній до п’яти. 
Тютюновий ринок поділили між собою 
транснаціональні тютюнові компа-

Нове застосування 
У пункті пропуску «Дякове» правоохоронці виявили тютюнові 
вироби у котушках з кабелем. Громадянин Литви віз їх 
вантажівкою Volvo до Болгарії. У котушки «винахідники» 
запакували 157 500 пачок сигарет різних марок. Вірогідна 
сума оцінки контрабанди – майже п’ять мільйонів гривень. 

Під соусом 
За інформацією оперативних співробітників, тютюнові вироби 
виявили прикордонники Чернівецького загону спільно з 
працівниками фіскальної служби в пункті пропуску «Порубне» 
у вантажівці «ДАФ» української реєстрації, де перевозились 
харчові продукти до Румунії. Під кетчупом, майонезним 
соусом та маргарином знайшли більше ста ящиків із 54,5 
тисячі пачок сигарет без акцизів. Сума їх оцінки – майже 
1,2 мільйона гривень. 

«Класика» з напівпричепом 
Під час переогляду вже після митного оформлення у 
вантажному автомобілі «МАН» української реєстрації, 
що слідував на виїзд з території України, партію 
контрабандних сигарет іноземного виробництва 
виявили прикордонники Харківського загону спільно 
с представниками СБУ в пункті пропуску «Гоптівка», 
що на кордоні з Росією. Сигарети Marble без акцизних 
марок були сховані в подвійному днищі напівпричепа. 
50 ящиків з 26 тисячами пачок сигарет та транспортний 
засіб вилучено. Загальна сума оцінки становить понад 
900 тисяч гривень. 

Донбаський бізнес 
На початку березня співробітники прикордонних 
оперативних підрозділів Донецько-Луганського регіо-
наль ного управління спільно з представниками СБУ, 
поліції та ДФС під час відпрацювання тилових районів 
вздовж лінії зіткнення, в районі міста Дружківка, 
затримали вантажівку Iveco української реєстрації із 200 
ящиками сигарет Marlboro з підробленими українськими 
акцизами та без відповідних товаросупровідних 
документів. Водія, 100 тисяч пачок сигарет на близько 
3,6 млн гривень та автомобіль як засіб незаконного 
переміщення товарів вартістю 400 тисяч гривень 
передано ДФС. 

Розкопати вантаж 
Партію контрафактного курива виявили прикордонники 
Львівського загону у залізничному пункті пропуску 

«Володимир-Волинський». 34 ящики тютюнових виробів, а це 
17 тисяч пачок, без акцизних марок містилися у трьох вагонах 
з рудою потяга, який прямував до Польщі. 

Нефейковий крам 
Оперативники Держприкордонслужби викрили бізнес 
бойовиків, які збувають контрабанду, завезену з РФ. 
Їхню увагу привернула пара, яка намагалася дати хабара 
прикордонникам напередодні, аби провезти тютюновий крам 
до місця призначення. З’ясувалосяь, що це не «одноразова 
акція», а налагоджений бізнес між тимчасово окупованою 
і вільною від незаконних збройних формувань Україною. 
Продаж тютюнових виробів здійснюється в магазині 
безмитної торгівлі Duty Free, який розташувався між КПВВ 
«Оленівка» (контрольований НЗФ) та нульовим блокпостом 

так званої «ДНР», на тимчасово непідконтрольній 
українській владі території України, та діє незаконно. 
Торгують сепаратисти сигаретами аж ніяк не фейкової 
«республіки», а завезеною з Росії контрабандою. 
Продаж тютюнових виробів здійснюється від 
одного блока на одну особу. Отже, деякі громадяни, 
намагаючись провезти сигарети через КПВВ, не 
просто прагнуть налагодити свій малий нелегальний 
бізнес, а ще й сприяють бізнесу окупанта, який 
безпосередньо пов’язаний зі збутом тютюнових 
виробів країни-агресора. 

Міжнародна «організація» 
У Польщі співробітники прикордонних служб Польщі, 
України та поліції Молдови викрили організовану 
злочинну групу, що займалися виробництвом та 
поширенням значної кількості контрафактних 
тютюнових виробів. Спільна міжнародна оперативно-
розшукова група розплутувала злочинний клубок 
з березня минулого року. У результаті торік у липні 
в Чернівецькій області оперативники викрили та 
припинили незаконне виробництво сигарет. До 
організації оборудки були причетні двоє наших 
співвітчизників. Правоохоронці прослідкували 
їх виїзд на територію Польщі. Цього року, на 
завершальній стадії операції, у Гданському воєводстві 
було викрито підпільну фабрику з повною виробничою 
лінією сигарет, 2,5 тонни тютюну та чималу кількість 
продукції. За інформацією польських правоохоронців, 
матеріальні збитки від діяльності злочинців можуть 
становити щонайменше 100 мільйонів злотих (близько 
766 мільйонів гривень).

ПОКИ ЛАВОЧКА НЕ ЗАКР ИЛАСЯ
Однак наразі, поряд з поступовим зростанням вартості продукції, основний спосіб боротьби з контрабандою тютюнових виробів 
в Україні – це щит правоохоронців. Поки влада та корпорації доходять згоди, правоохоронці весь час у напрузі, адже зухвалості 
невгамовних ділків щодо обсягів переміщуваного курива немає меж. Днища транспортних засобів, бензобаки і паливні баки, 
дрони, вщент запаковані сигаретами, водолази з пакунками вже не дивують. А ось креативна контрабанда у вугіллі, руді або 
котушках з кабелем трапляється не кожен день. 

КРЕАТИВНА 
ПРОТИВАГА

нії, а українські виробники практично 
зникли. На розгляд Верховної Ради неод-
норазово подавалися законопроекти, 
якими передбачалося помірковане підви-
щення специфічної складової при збіль-
шенні адвалорного податку до 15%. Однак 
ці проекти не проходили голосування. 
Українська адвалорна ставка у 12% – одна 
з найнижчих у Європі. В результаті до ціни 
пачки сигарет у 32 грн застосовується лише 
мінімальне податкове зобов’язання – сума 
податку, менше якої виробник заплатити 
не може з будь-якого виду виробів. А в ціні 
дорогих брендів складова адвалору незна-
чна, і не має великого впливу на ціноутво-
рення. Як наслідок, чимала різниця вар-
тості останніх порівняно з іншими краї-
нами. Така ситуація більш ніж влаштовує 
виробників преміальних брендів – транс-
національні тютюнові корпорації – і сти-
мулює попит на їх продукцію. 

Підвищення адвалорного акцизного 
податку розподілить навантаження між 
ціновими сегментами – ціни на дешеві 
сигарети зростатимуть помірковано при 
суттєвому дорожчанні сигарет «верх-
нього» класу. Це захистить український 
ринок від збільшення нелегального вве-

зення сигарет, але не відповідає інтересам 
транснаціональних виробників, які зосе-
реджені на просуванні саме сигарет пре-
міальних сортів, – зазначає www.dengi.ua.

НА ПРОТИВАГУ КОНТРАБАНДІ
На кордоні вже не перший рік прово-

дяться спільні спеціальні прикордонні 
операції під егідою ДПСУ. Згадана на 
початку матеріалу цьогорічна «Кор-
дон-2018» територіально охоплює 15 
прикордонних областей (крім району 
проведення операції Об’єднаних сил) та 
столиці. Окрім підрозділів прикордон-
ного відомства, в операції беруть участь 
взаємодіючі структури, ЗС України та 
прикордонні відомства суміжних дер-
жав і міжнародних організацій, а саме 
FRONTEX, EUBAM, INTERPOL, EUROPOL. 

З 2015 року до охорони державного кор-
дону почали активно долучати службових 
собак, спеціально натренованих на пошук 
тютюнової продукції. Зокрема, зараз пра-
цюють 98 чотирилапих помічників. 

Для посилення боротьби з неза-
конною торгівлею та переміщенням 
контрафактних і оригінальних тютю-
нових виробів через державний кордон 

Держприкордонслужба співпрацює з 
тютюновими підприємствами. З 2015 
року і до цього часу відбулося понад 20 
навчальних тренінгів з прикордонни-
ками щодо ідентифікації контрафактної 
тютюнової продукції, налагоджено сис-
тему інформування стосовно марок та 
кількості виявлених тютюнових виробів 
різних виробників, які незаконно пере-
міщувалися через кордон. 

Та як би не старалися правоохоронці, 
їхніх зусиль вочевидь недостатньо. 
Проблему нелегальної торгівлі тютю-
новими виробами можна здолати лише 
комплексно та жорсткішими санкціями. 
Приміром, у сусідній Польщі відпові-
дальність за контрабанду суворіша, ніж 
в Україні. За даними польського мініс-
терства фінансів, за нелегальне переве-
зення сигарет у Польщі загрожує штраф 
від 185 злотих (1417 грн) до 3700 злотих 
(28 333 грн), або штраф від 180 злотих 
до 37 000 (283 тис. грн) злотих за подат-
кове правопорушення, або покарання 
від 616,66 злотих до 17 758,368 злотих за 
фіскальний злочин.                                      

Підготувала Тетяна ФІЛІПЕНКО
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Усе, найбільш пам’ятне у моїй біогра-
фії, розпочалося весною 2014 року, 
– згадує початок військових дій на 
Донбасі мій співрозмовник майор 

Андрій Ящук. – А найболючішим для нас, «зеле-
них кашкетів» тоді стала сурова дійсність. Час-
тина місцевого населення, одурманена анти-
українською пропагандою північного сусіда, 
усе більше сприймала на віру сепаратистські 
ідеали «руського міра».

Недовіра до своїх захисників, а подекуди й 
образливі слова на їхню адресу, спочатку диву-
вали підлеглих майора Ящука, а згодом стали й 
насторожувати. Та все ж, незважаючи на окремі 
проросійські настрої, робота з місцевими меш-
канцями, спрямована на взаємність у стосунках 
з охоронцями кордону, продовжувалася. Останні 
намагалися переконати прихильників сепара-
тизму, що своїми діями вони можуть призвести 
до братовбивчої війни.

Так воно і сталося. Коли розпочалося бойове 
протистояння, мобільну заставу «Амвросіївка», 
що на той час уже виконувала обов’язки ліній-
ного підрозділу та охороняла визначену для неї 
ділянку кордону, передислокували до міжнарод-
ного пункту пропуску «Успенка».

Роботи підлеглим офіцера Андрія Ящука тут 
вистачало. Вони супроводжували колони військо-
вих, перевозили поранених, доставляли прикор-
донні наряди до міжнародного пункту пропуску 
«Маринівка». І все це робилося у бойових умовах. 
Тож «зеленим кашкетам», часто перебуваючи під 
ворожим обстрілом, довелося дуже швидко зви-

кати до виконання службових завдань у дале-
кій від мирної обстановці.

Коли з території РФ, несучи вогонь 
і смерть, запрацювали «Гради» і 

ствольна артилерія по населених 
пунктах Амвросіївка, Степанівка, 

Григоріївка, у прикордонни-
ків не було жодних сумнівів у 
вторгненні країни-агресора на 

українську територію. Тоді кож-
ної миті на них чатувала небез-

пека. Проте саме в той час форму-
валася нездоланність бойового духу 

захисників державного рубежу.
– Одним із головних завдань для нас 

було збереження життя побратимів, – 
розповідає майор Андрій Ящук. – Вивезти 

з поля бою поранених стало найвідповідаль-
нішою місією моїх підлеглих.
Пам’ятного йому 2014-го уже йшли важкі бої 

на Маринівці – населеному пункті та одноймен-
ному міжнародному пункті пропуску. Тоді серед 
наших вояків було багато поранених. Доводилося 
навіть по вісім осіб вантажити в одну автівку. Та 
неабиякий патріотизм краще адреналіну допо-
магав усім триматися, не падати духом у тих важ-
ких незвичних умовах служби. Кожен виконував 
своє завдання як найголовніший військовий 
обов’язок перед державою.

Довелося майору пережити і власне пора-
нення. Отримав він його біля населеного пункту 
Амвросіївка, де підступний ворог уже порвав 
кордон. «Зеленим кашкетам» довелося відсту-
пити до свого відділу прикордонної служби. Під-
леглим офіцера Ящука командування поставило 
завдання виявити бойову техніку нападників і не 
дати їм можливості просуватися вглиб україн-
ської території.

– Ми потайки добре підготувалися до мож-
ливої зустрічі з бойовиками, – каже майор, – але 
хтось із наших недругів серед місцевого насе-
лення встиг попередити про місце нашої засідки. 
Ворог відкрив по ній шалений вогонь. 

Тоді під шквальним обстрілом командир 
менш за все думав про себе, більше хвилювався 
за підлеглих. Усвідомлення про власну небезпеку 
з’явилося лише тоді, коли лікувався після пора-
нення та побачився з дружиною. 

Як же сильно переживала вона, уже при надії, 
за батька майбутньої дитини. А майор Ящук не 
приховував своєї радості. Адже тоді їм вдалося 
нанести ворогові помітних втрат у техніці, і 
ніхто, крім командира, не постраждав. Усі вояки 
із нерівного бою вийшли живими і здоровими. Та 
найголовніше – не дали колоні ворога пройти в 
напрямку Іловайська.

Нині він з глибокою, побратимською повагою 
згадує майора Олександра Гребенюка, старшого 
прапорщика Руслана Остапенка, прапорщика 
Олега Алексєєнка та інших, з якими довелося 
багато пережити при виконанні поставлених 
перед захисниками кордону завдань.

У формуванні незламності переможного духу 
майора Андрія Ящука є також і заслуга його дру-
жини – Юлії Олександрівни, яка в дні нелегких 
випробувань у службі свого чоловіка завжди була 
й залишається надійною підтримкою. Вона у 
всьому готова йти по життю за своїм судженим. 
Їхня родина мужньо пережила пекельні події 
2014 року на Сході країни.

Нині подружжя патріотів виховує доньку Єву. 
Її татусь – майор Андрій Ящук – успішно керує 
відділом прикордонної служби, охороняючи від 
проросійських бойовиків самопроголошеної рес-
публіки місто Маріуполь. Для уродженця Поділля 
воно стало близьким і рідним.                                   

Валерія КАРПИЛЕНКО

ЛИЦАРІ ЗВИТЯГИ 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 
«МАРІУПОЛЬ» МАЙОР АНДРІЙ 
ЯЩУК РОДОМ ІЗ МІСТА МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ. ПРОТЕ ЗІЗНАЄТЬСЯ, 
ЩО ЖИТТЯ СВОЄЇ РОДИНИ НАДАЛІ 
ВБАЧАЄ У ПРИФРОНТОВОМУ 
МАРІУПОЛІ. СХІДНА УКРАЇНА 
СТАЛА ДЛЯ ОФІЦЕРА ЗНАКОВОЮ 
ВІХОЮ ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОГО, ЯКИЙ 
СТАВ НА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ЦІЛІСНОСТІ ВІТЧИЗНИ.

Вони супроводжували 
колони військових, 

перевозили поранених, 
доставляли прикордонні 
наряди до міжнародного 

пункту пропуску 
«Маринівка». І все це 
робилося у бойових 

умовах. Тож «зеленим 
кашкетам», часто 

перебуваючи під ворожим 
обстрілом, довелося 

дуже швидко звикати до 
виконання службових 
завдань у далекій від 

мирної обстановці

ПереможецьпатріотиПереможецьПереможець
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безпека і порядок

Початок на 1-й сторінці.

Отриманий практичний досвід 
під час проведення в Україні чемпі-
онату Європи з футболу «Євро 2012», 
фіналу Ліги Європи з футболу 2013 
року, фінального турніру чемпі онату 
Європи з баскетболу 2015 року, а 
також пісенного конкурсу «Євроба-
чення» 2017 року дозволяє сьогодні 
українським правоохоронцям почу-
ватися впевнено при виникненні 
нестандартних та кризових ситуа-
цій. Вони продовжують удосконалю-
вати свою взаємодію, відпрацьову-
ють нові технології пропускних опе-
рацій, отримують необхідні навички 
з реагування на різні зміни обста-
новки, а також всебічної підготовки 
персоналу.

Під час доповіді про готовність 
Державної прикордонної служби до 
здійснення пропускних операцій у 
пунктах пропуску директор Депар-
таменту охорони державного кор-
дону генерал-майор Юрій Гресько 
розповів про основні напрямки 
виконання завдань у межах компе-
тенції відомства. А саме: з його слів 
стало відомо, що реалізація сис-
теми попередньої обробки інфор-
мації про пасажирів нині дозво-
лила скоротити час оформлення 
одного пасажира до 20 секунд, а 
рейсу завантаженістю у 150 осіб – 
до чотирьох хвилин! Обладнавши 
в пункті пропуску «Бориспіль» 60 
автоматизованих робочих місць з 
доступом до баз даних Держприкор-
донслужби та Інтерполу, відомство 
збільшило пропускну спроможність 
до семи тисяч осіб за годину. Для 
здійснення пропускних операцій 
буде залучено кращих співробітни-
ків відомства, які пройшли відбір 
у рамках пілотного проекту «Нове 
обличчя кордону». Тому підготов-
лені фахівці під час прикордонного 

оформлення гостинно та зі знанням 
справи зустрінуть усіх вболівальни-
ків і гостей країни.

– Прикордонний контроль убо-
лівальників фінального матчу буде 
здійснюватися на пріоритетній 
основі, – зауважив Юрій Гресько.

Під час пропускних операцій про-
водитимуться усі необхідні заходи 
для забезпечення безпеки пропуску 
осіб, а також зменшення часу на 
проходження прикордонних фор-
мальностей. Уболівальників про-
пускатимуть організовано групами, 
а внесення установчих даних про 
осіб, які перетинають кордон і здій-
снення перевірки за відповідними 
реєстраційними базами даних, буде 
за попередньо наданими списками. 
Що стосується футбольних команд – 
проведення ідентифікації осіб про-
водитиметься біля трапу повітряного 
судна.

Також через прогнозоване збіль-
шення пасажиропотоку здійснюва-
тиметься відокремлення потоку вбо-
лівальників від загального потоку 
руху пасажирів. Зокрема, визначено 
окремі напрями руху та кабіни пас-
портного контролю для проходження 
прикордонного контролю учасни-
ками й гостями фіналу, які будуть 
позначені відповідними логотипами. 
Крім того, для забезпечення право-
порядку в аеропортах фани прохо-
дитимуть прикордонний контроль у 
різних терміналах.

Додатково створено консульта-
ційний пункт для надання роз’яснень 
з будь-яких питань. Налагоджено 
взаємодію з організаторами фіналь-
ного матчу, визначено волонтерів, 
які надаватимуть допомогу (мовну, 
консультативну, інформаційну) іно-
земним громадянам. А для роботи з 
цією категорією громадян у пунктах 
пропуску сформовано групи фахівців 
зі знанням іноземних мов.

За попередніми прогнозами, 
участь у фіналі візьмуть понад 50 
тисяч уболівальників. Прикордон-
никам столичних повітряних пунк-
тів пропуску доведеться витримати 
найбільше навантаження, адже лише 
чартерними рейсами очікується 
прибуття понад 20 тисяч іноземних 
учасників турніру та фанатів фут-
болу. Для забезпечення прикордон-
ного контролю в основних пунктах 
пропуску (всього 18) одночасно буде 
задіяно близько 800 військовослуж-
бовців Держприкордонслужби. На 
всіх напрямках створено резерви та 
залучено посилення  інструкторів зі 
службовими собаками з пошуку вибу-
хових речовин та зброї.

З урахуванням можливих загроз 
щодо близького контакту вболі-
вальників різних команд у пункті 
пропуску «Бориспіль» як найбільш 
масової локації пропуску через дер-
жавний кордон глядачів фіналу, здій-
снено розподіл організованих груп 
уболівальників. Група підтримки та 
сама команда «Реал Мадриду» (Іспа-
нія) прибуде то терміналу «В», про-
пуск шанувальників «Ліверпуля» 
(Великобританія) буде здійснено в 
терміналі «D». Представники міжна-
родних організацій, VIP особи, офі-
ційні гості чемпіонату прибудуть в 
Україну через «Прем’єр залу», «Залу 
офіційних делегацій» та пункт про-
пуску «Київ (Жуляни)». 

Під час зустрічі Президента 
України Петра Порошенка з вико-
навчим директором UEFA Events SA 
Мартіном Калленом наша держава 
отримала позитивну оцінку рівня 
підготовки  та проведення в Укра-
їні фінальних матчів Ліги чемпіонів 
2018 року з футболу. «Я можу сказати, 
що ми всі готові до цього фіналу. Я 
впевнений: це буде велике дійство. 
Усі запам’ятають його», – сказав 
Мартін Каллен та подякував Петру 

Порошенку за підтримку з боку Укра-
їнської держави, зокрема в частині 
законодавчих змін у Митному та 
Податковому кодексі, що дозволяють 
значно спростити підготовку та про-
ведення фінальних матчів.

***
Ліга чемпіонів УЄФА – щоріч-

ний футбольний турнір, що прово-
диться між європейськими клубами, 
які успішно виступили у національних 
відборах попереднього сезону. Дебют-
ний розіграш найпрестижнішого тро-
фею стартував 1955 року. Зростання 
популярності змагань призвело до 
збільшення учасників основної сітки з 
восьми до тридцяти двох команд. За 
правилами УЄФА, клуб, який здобув 
перемогу в Лізі чемпіонів, володіє куб-
ком 10 місяців, а на згадку про пере-
могу отримує зменшену копію тро-
фею. Учасник фіналу Ліги чемпіонів 
2018 року «Реал Мадрид» після п’яти 
перемог у турнірах виборов почесне 
право довічного зберігання першого 
кубка європейських чемпіонів.

Цього року у головному матчі 
європейського футболу в боротьбі за 
бажану нагороду зійдуться чинний 
чемпіон Реал і п’ятиразовий володар 
трофею Ліверпуль. Найсильніший клуб 
Європи визначиться на стадіоні «Олім-
пійський» у столиці України 26 травня. 
Двома днями раніше у жіночому фіналі 
зіграють Ліон та Вольфсбург.                   

Тетяна ГАЙДА

До фіналу готові!
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народна підтримка

порт у районі проведення 
операції Об’єднаних сил 
сприймається як справа, що 
об’єднує людей. Тому, зви-

чайно, приїзд відомих олімпійських 
призерів, чемпіонів Європи та світу з 
різних видів спорту викликав неаби-
який інтерес. Члени спорткомітету 
Держ прикордонслужби України спо-
чатку завітали до міста Кремінна, де 
розташований Луганський обласний   
фізкультурний центр «Олімп». Цей 
комплекс лише починає розбудовува-
тися, однак вже має свою історію.

Показові тренування розпочали з 
легкої атлетики. Їх продемонстрували 
заслужений майстер спорту з легкої 
атлетики Христина Стуй та олімпійська 
призерка Єлизавета Бризгіна. Пізніше 
практичні заняття провели боксери-
олімпійці Віктор Вихрист, Олександр 
Хижняк та Дмитро Замотаєв. Присутня 
молодь уважно прислухалася до порад 
і зауважень досвідчених спортсменів. 
Про спортивну стрільбу з лука розпо-
віли українські лучники Олександр 
Сердюк, Наталія Бурдейна, Катерина 
Дубровіна та Тетяна Дорохова. Після 
теоретичних занять усі бажаючі мали 

змогу власноруч відчути цю зброю. 
Наостанок зустрічі для спортсменів 
Луганщини провели змагання з легкої 
атлетики. Нагороди переможцям вру-
чали олімпійські чемпіони. 

Наступного дня зустрічі продовжи-
лися в спортивному комплексі «Мета-
лург», що у м. Бахмут Донецької області. 
Тут на гостей чекали спортсмени школи 
олімпійського резерву, які переїхали 
сюди з окупованого  Донецька. 

У ході спілкування слова подяки 
спортсменам висловив начальник 
Донецько-Луганського регіонального 
управління Володимир Бондар.

– Дякую, за візит! Ви захищаєте 
інтереси України на міжнародних спор-
тивних аренах і є взірцем для юного 
покоління. Ви як ніхто інший бачите 
мету та впевнено прямуєте до неї. Знаю, 
що разом ми переможемо, адже діємо 
в інтересах Батьківщини і здобуваємо 
перемоги на різних фронтах! В усі часи 
олімпійський рух допомагав зупиняти 
агресора, тож і зараз, в часи війни на 
теренах нашої країни, впевнений, що 
ваші перемоги нададуть нам нових сил 
і стійкості для протистояння ворогу. 
Дякую вам за підтримку! 

  Прикордонники, котрі виконують 
завдання в районі проведення операції 
Об’єднаних сил, вдячні спортсменам за 
візит і неймовірні позитивні емоції. 
Подібні зустрічі дуже важливі для під-
тримання морально-психологічного 
стану та підняття бойового духу тих, 
хто щодня стоїть на захисті держав-
ного кордону України.                                  

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Cпортивний привіт 
ДНЯМИ СПОРТСМЕНИ-
ПРИКОРДОННИКИ ВІД-
ВІДАЛИ ПІДРОЗДІЛИ 
ДОНЕЦЬКО-ЛУГАНСЬКОГО 
РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВ-
ЛІННЯ ТА ПРОВЕЛИ ПОКА-
ЗОВІ ТРЕНУВАННЯ.

С

рганізаторами дійства висту-
пили Міністерство інфор-
маційної політики України 
разом з ГО «Всесвітній день 

вишиванки». До події ініціатори під-
готували тканий рушник, виставку 
40 картин десяти сучасних худож-
ників, мурали-полотна «Українські 

амазонки» у строях з півночі, півдня, 
заходу та сходу, 3D-маппінг Петри-
ківського та Самчиківського розпису. 
Крім цього, гостям представили колек-
цію давніх вишиванок, яким понад 200 
років зі збірки колекціонера Тараса 
Демкури, що вже помандрувала усім 
світом і тепер повернулася на Батьків-
щину. 

Основну частину заходу – дефіле 
«українських амазонок» відкрили 
міністр інформаційної політики Юрій 
Стець спільно з першим заступни-
ком Голови Верховної Ради Іриною 
Геращенко, віце-прем’єр-міністром 
з питань європейської та євроатлан-
тичної інтеграції України Іванною 
Климпуш-Цинцадзе та засновницею 
Всесвітнього дня вишиванки Лесею 
Воронюк. 

– Традиційне українське вбрання 
виявилося напрочуд сучасним. Укра-
їнська вишивка зрозуміла у всьому 
світі без перекладу. Вона надихає 
провідних дизайнерів. Її радо вдяга-
ють люди в Європі, Америці, Австра-
лії. Поєднання героїзму, рівності та 
традицій робить вас уособленням 
сьогоднішньої надзвичайної Укра-
їни. Країни, що має гідність. Країни, 
яка шанує традиції й дивиться у май-
бутнє. Країни, що здатна захистити 
себе, – відмітила у своїй промові 
Іванна Климпуш-Цинцадзе.

– 30 жінок із зони АТО вийшли 
на сцену продемонструвати сучасну 
українську сукню. Ми хотіли пока-
зати не тільки різноманіття україн-
ської вишивки, а й розкрити образ 
сучасної українки. Її зброя – краса та 
сила волі, але за потреби вона візьме 
до рук справжню зброю та поїде на 
схід захищати кордони своєї держави, 
– розповіла радниця голови Міністер-
ства інформаційної політики Марина 
Соботюк.

Міністр культури Євген Нищук 
додав:

 – Тут за кожним стоїть історія 
– волонтерська, добровольча. Коли 
люди готові віддати життя за Бать-
ківщину й при цьому нести добро та 
красу – це неймовірно!

Варто зазначити: масштабні 
п’ятиметрові полотна із зображен-
нями «українських амазонок» підго-
тувала українська художниця Анаста-
сія Білоус, яка проживає у Лондоні. 

– Я сама українка і для мене за честь 
брати участь у такому національному 
проекті. Для мене це важливо і більше, 
ніж просто задоволення, – зізна-
лася Анастасія. Організатори зазна-
чили, що після урочистостей з нагоди 
свята мурали-полотна направлять на 
постійну експозицію до США.               

Тетяна ФІЛІП ЕНКО,
Наталія УСТЬЯНЦЕВА,

фото Валерія ОЛІЙНИКА

культура

«Українські амазонки»
У СТОЛИЧНОМУ «МИСТЕЦЬ-
КОМУ АРСЕНАЛІ» ДО ДНЯ 
ВИШИВАНКИ ВІДБУВСЯ 
ЕТНОПОКАЗ. УПЕРШЕ 
НА ПОДІУМІ ВБРАННЯ 
ВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ 
ДИЗАЙНЕРІВ ДЕМОНСТРУ-
ВАЛИ ВІЙСЬКОВІ ЖІНКИ: 
МЕДИКИ, ЖУРНАЛІСТИ, 
ВОЛОНТЕРИ, КОТРІ ЗМІ-
НИЛИ ЗВИЧНІ КАМУФЛЯЖ 
І БЕРЦІ НА ВИШИВАНКИ ТА 
ПІДБОРИ. ЧАСТИНА ДІВЧАТ 
– ГЕРОЇ УКРАЇНИ, ЗА ПЛЕ-
ЧИМА ЯКИХ БОЇ ТА СОТНІ 
ВРЯТОВАНИХ ЖИТТІВ. 
ПОКАЗ ПРОХОДИВ У ФОР-
МАТІ ЗАКРИТОГО ДИПЛО-
МАТИЧНОГО ЗАХОДУ ЗА 
УЧАСТЮ КЕРІВНИЦТВА ДЕР-
ЖАВИ ТА МІЖНАРОДНИХ 
ДИПЛОМАТІВ.

О


