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Вручення іменної стрічки до бойового прапора відбулось в рамках робочого візиту
голови Державної прикордонної служби України, генерал-полковника Петра Цегикала,
який вручив також чернівецьким прикордонникам нагороди та сертифікати на нову
техніку
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Назву Чернівецького прикордонного загону змінено. Сталось це згідно указу президента
України від 22 серпня 2018 року. З метою увічнення пам’яті та героїзації українських
діячів які зробили вагомий внесок у розвиток охорони кордону української держави та
захист її національних інтересів. Відтак Чернівецькому прикордонному загону присвоєне
почесне найменування імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича.
Олег Вовк,начальник Чернівецького прикордонного загону: «Це керівник окремого
корпусу кордонної охорони ,підрозділу того часу ,який під час визвольних змагань з
1918 по 1923 рр. охороняв ті ділянки кордону ,які тепер охороняє Чернівецький
прикордонний загін ,ми є своєрідними правонаступниками. Вважаю , що воно вплине на
патріотичний дух і в рамках виховання молоді ,ми повертаємось до традицій які були
закладені до радянського союзу».
Вручити іменну стрічку до бойового прапора загону з робочим візитом приїхав голова
Державної прикордонної служби генерал-полковник Петро Цигикал. Крім цього
військовослужбовців загону було відзначено державними відомчими нагородами.
Стосовно присвоєння почесного найменування, то Чернівецький прикордонний загін є
одним з чотирьох загонів ,прикордонної служби ,який удостоївся такої честі.
Петро Цигикал ,голова Державної прикордонної служби України: «Чернівецький
прикордонний загін ,знаходиться на ділянці де здійснюється контрабанда та
переміщення мігрантів. Люди працюють у дуже потужному режимі ,я вважаю що вони
заслужили це. Постійно іде затримання і щодня статистика змінюється. Я вважаю що
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справа не у порівнянні а у тому як працює особовий склад . Ми не можемо повністю
укомплектувати ,тому навантаження на кожного військовослужбовця дуже великий
,вони з честю та гідністю несуть службу тому ми вибрали цей загін».
{youtube}HA5jGKpWYYQ{/youtube}
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