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ИНФОРМАЦИОННО–КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 

КОМПАНИЯ «DEFENSE EXPRESS» РАБОТАЕТ НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ С 2001 Г.

ИКК «Defense Express» оперативно 
освещает события, происходящие 
в сфере безопасности, обороны 
и военно-технического 
сотрудничества Украины. 
Регулярные информационные продукты: 
аналитический блок и лента новостей на ресурсе 
www.defense-ua.com (ежедневно); информационный бюллетень 
«Украинский оборонный обзор» (еженедельно); информационный 
бюллетень на английском языке «Ukrainian Defense News» (ежемесячно).
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ИНФОРМАЦИОННО–КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ИКК «Defense Express» оперативно 
освещает события, происходящие 

Регулярные информационные продукты: 
аналитический блок и лента новостей на ресурсе 
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Аналитический журнал 
«Defense Express. Экспорт 
оружия и оборонный 
комплекс Украины» – 
выходит ежемесячно, 
доступен по подписке 
в печатной и он-лайн версии

Англоязычынй журнал 
«Ukrainian Defense Review» – 
выходит ежеквартально, 
доступен в он-лайн версии 
на сервисе ISSUU по ссылке: 
http://issuu.com/ukrainian_defense_
review, возможна подписка на 
печатную версию журнала

Книги серии «Оружие Украины» 
предназначены для читателей, 
интересующихся современной 
продукцией и новыми 
разработками украинской 
«оборонки»

Контакты для подписки на печатную и он-лайн продукцию ИКК «Defense Express»:
Адрес: ул. Ильинская, 10, офис 5, г. Киев, Украина, 04070, Тел.: +38 (044) 425-16-22, Факс: +38 (044) 425-42-10
E-mail: defenseexpress@i.ua   www.defense-ua.com
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ВИТОКВИТОКВИТОК
ЕСКАЛАЦІЇ

РОМАН ДУМ’ЯК.  
З ВІЙНИ ПРИЙШОВ,  
АЛЕ НЕ ПОВЕРНУВСЯ

АГЕНТИ 
ПЕРЕМОГИ

ФОРУМ ПРО «ЗАВТРА»
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ВІЗА ДЛЯ 
УКРАЇНЦЯ

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ  
ЧИ ПРИМАРНІСТЬ?ЕСКАЛАЦІЇ
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ЧИ ПРИМАРНІСТЬ?
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ № 21, 28 травня 2015 року

Зоряна команда

Одного разу, перебуваючи 
у дружній компанії разом з 
десантниками, почув, мовляв: ось у 
нас, десантури, є відповідне гасло: 
«Ніхто крім нас!» А ви, погранці, чим 
можете похвалитися? На цей закид 
ще зовсім юний лейтенант миттєво 
відреагував: «Хто, як не ми?!»

Одного разу, перебуваючи 

Хто, як не ми?!

ІЗ ПЕРШИХ УСТ ЗВ’ЯЗОК ПОКОЛІНЬ

ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
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Ç Äíåì ïðèêîðäîííèêà, ïîáðàòèìè!
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«Ми сильні, бо згуртовані»
Події в Криму та на Донбасі дали поштовх 
не лише до реформування системи охорони 
державного кордону. Вони стимулювали зміну 
пріоритетів і переосмислення цінностей 
кожним представником п’ятдесятитисячного 
колективу. Про це піде мова в інтерв’ю з 
Головою Державної прикордонної служби 
генерал–лейтенантом Віктором Назаренком. 
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