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Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî 

1,253 ìëí îñ³á

òà 326 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ 

êîðäîíó 121 îñîáó,

çîêðåìà, 7 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 10 îäèíèöü çáðî¿, 

172 áîºïðèïàñè

òà 5,473 êã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â, 

7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç 

7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 8,946 ìëí ãðèâåíü

кордон за тиждень

Прикордонник
УкраїниÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²¹ 8 (5502)
26 ËÞÒÎÃÎ 2016 ÐÎÊУ

де-юре

Новели прикордонного 
режиму

На початку лютого 
нинішнього року Кабінет 
Міністрів України прийняв 
рішення про врегулювання 
окремих питань прикордонного 
режиму. 

4-5
стор.

комунікація

На  засадах відкритості
Громадяни мають повне право впливати 

та поліпшувати роботу державних установ, а 
також відстоювати свої права й законні 
інтереси. Сьогодні ми проаналізуємо 
стан роботи зі зверненнями громадян у 
Державній прикордонній службі України 
за минулий рік та прослідкуємо відповідну 
динаміку у порівнянні з 2014-им.

7
стор.

є проблема

Душа на продаж
Сьогодні метастази корупції 

вразили українське суспільство 
в усіх його прошарках. І 
Держприкордонслужба у цьому 
контексті, на жаль, не є винятком. 
Нам слід вести нещадну війну з цим 
породженням зла, і кожен повинен 
робити це на своєму рівні.

6
стор.

Антикорупційний флешмоб

4-5
стор.
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коротко 
про головне

соціальний захист

співробітництво

Зарплата –  
без обмежень

Кабінет Міністрів України 
ухвалив рішення не обмежувати 
максимальний розмір грошового 
забезпечення силовиків і 
військовослужбовців. Відповідну 
постанову Кабміну оприлюднено на 
офіційному сайті Уряду. Документ 
передбачає зняття обмеження на 
максимальний розмір грошового 
забезпечення військовослужбовців 
і працівників, які беруть участь 
в антитерористичній операції, 
виконують завдання із забезпечення 
правопорядку на державному 
кордоні, відбиття збройного нападу 
на об’єкти, що охороняються 
військовослужбовцями. 
Видатки здійснюватимуться в 
межах асигнувань на грошове 
забезпечення та заробітну плату, 
передбачених у Держбюджеті 2016 
року для утримання Міноборони 
та інших утворених відповідно 
до законодавства військових 
формувань. 

Олена ТАЩИЛІНА

Виплати  
без «мертвих душ»

Із 1,1 мільйона пенсіонерів, 
які мають статус внутрішньо 
переміщених осіб, Мінсоцполітики 
припинило виплати приблизно 180 
тисячам. Про це заявив міністр 
соціальної політики України 
Павло Розенко, коментуючи 
велику кількість неправдивої 
інформації з цієї теми. «Із 
зазначеної категорії громадян 22 
тисячі осіб померли, 150 тисячам 
пенсіонерів виплати припинили на 
підставі інформації, отриманої від 
СБУ й правоохоронців, що ті не 
проживають за вказаним місцем», – 
відмітив міністр. За його словами, 
згідно із законодавством пенсії та 
інші види соцдопомоги отримують 
люди, зареєстровані як внутрішньо 
переміщені особи, котрі переїхали 
та проживають на підконтрольних 
Україні територіях. «Пенсійний 
туризм – грубе порушення 
законів. Проте ці випадки є і вони 
масові. Тому у нас триває активна 
співпраця з СБУ із перекриття схем 
незаконного отримання пенсій 
та інших соціальних виплат», – 
наголосив Павло Розенко.

   Яна ШЕВЧУК

Наступ на брехню
У Красноармійську та 

Волновасі введено в дію два 
потужних передавачі для трансляції 
українських програм на Донбасі. 
Заступник міністра інформаційної 
політики України Тетяна Попова  
зазначила: «Ці заходи дозволили 
значно розширити зону покриття 
сигналом Донецької ОДТРК 
на території Волноваського, 
Старобешівського, Мар’їнського, 
Костянтинівського, Добропільського 
та Красноармійського районів 
Донецької області й частково 
на місто Донецьк, Горлівку та 
Авдіївку». Необхідно нагадати, 
що наші країни-партнери (США, 
Польща, Литва, Латвія, Британія) 
передали Україні 46 передавачів. 
Це дало змогу значно поширити 
український сигнал у зоні АТО.

Юрій ЗАНОЗ

ініціатива

Андрій КУЧЕРОВ 

Загальний меседж інформації полягав 
у слогані, розташованому на обкладинці  
флаєра: «Україна вільна від корупції». Таким 
нестандартним шляхом Державна прикор-
донна служба та Міжнародна організація 
з міграції (саме ця структура взяла на себе 
фінансову сторону загальної ідеї) намагати-
муться донести до громадян та правоохорон-
ців відомості про неприпустимість незакон-

них дій і неминучість покарання у разі коруп-
ційних проявів.

Ця тема і стала основою розмови прямо на 
лінії паспортного контролю Голови Держав-
ної прикордонної служби генерал-полковника 
Віктора Назаренка, заступника генерального 
директора аеропорту «Бориспіль» Антона 
Борисюка та українського шоумена і ведучого 
Олександра Педана.

– Ми хочемо разом з вами, журналістами, 
перегорнути чергову сторінку великої книги 
щодо заходів із протидії корупційним проя-
вам, – почав розмову очільник прикордон-
ного відомства. – Сьогодні корупція стала 
найнебезпечнішим видом злочину, тому про-
тидія цьому явищу є одним із пріоритетних 
напрямів діяльності Державної прикордонної 
служби, – наголосив Віктор Назаренко. 

На підтвердження своїх слів Віктор Олек-
сандрович навів статистику: протягом мину-
лого року стосовно персоналу відомства 
проведено понад 3000 перевірок за різними 
підставами, призначено 2250 службових роз-
слідувань, до дисциплінарної та адмінвідпові-
дальності притягнуто майже 4000 осіб, 46 – 
звільнено, а 137 військовослужбовців піддано 
кримінальному переслідуванню.

Безумовним позитивом є те, що протягом 
2015 року зафіксовано 275 випадків відмови 
прикордонників від неправомірної вигоди. 
З цього числа 78 таких прикладів припадає 
саме на ОКПП «Київ». До того ж, у «Борис-
полі» зафіксовано своєрідний рекорд: грома-
дянин України, намагався дати хабар у розмірі 
3000 фунтів стерлінгів, коли з’ясувалося, що 
англійський паспорт, який він надав для при-
кордонного контролю, є фальшивим.

Така зухвала поведінка громадян, котрі 
втягують персонал у протиправну діяльність 
(покарання заслуговує як сторона, що прий-
має хабар, так і та, що його пропонує), не 
мине непомітно. Як зазначив Голова Служби, 
особи, які пропонують хабар автоматично 
потраплятимуть в окрему базу даних і в май-
бутньому, у разі перетину кордону, ставлення 
до них з боку правоохоронців буде більш при-
скіпливим. 

– Ми підтримуємо всі задуми колег-
прикордонників, направлені на реалізацію 
подібних проектів, – зазначив Антон Бори-
сюк. – Прикордонна служба регулярно впро-
ваджує нововведення, результати яких дозво-
ляють йти у розвитку вперед. Бориспіль як 
головні повітряні ворота країни прагне стати 
сучасним європейським транспортним хабом, 
– підкреслив заступник генерального дирек-
тора аеропорту.

Взяв слово і телеведучий Олександр 
Педан. Журналістам він повідомив, що його 
поява тут – це не перша зустріч з прикордон-
никами. Він разом з однодумцями постійно 
проводить різноманітні акції та заходи на під-
тримку українських вартових рубежу, зокрема 
й у зоні АТО. 

– Зміни у свідомості треба починати з 
себе. Ми справедливо критикуємо владу, забу-
ваючи іноді, що необхідно починати з себе, 
не даючи хабарів, і не провокуючи людей на 
корупційні кроки, – зауважив Олександр. 

Необхідно зазначити, що згодом практику 
забезпечення таими флаєрами буде поширено 
і на автомобільні пункти пропуску. Для цього 
на другій сторінці інформаційного листка роз-
міщено відповідний переклад на шести мовах 
країн-сусідів України.                                       n

Антикорупційний флешмоб
Непересічна подія 

відбулась у міжнародному 
аеропорту «Бориспіль». 
Пасажири, здивовані великою 
кількістю телекамер і 
журналістів,  отримували з рук 
військовослужбовців Державної 
прикордонної служби соціальні 
антикорупційні флаєри. 
Нешаблонний хід правоохоронців 
не залишив  байдужим жодного 
подорожуючого.

Іван КАЧУР

У заходах із нагоди його відкриття взяли 
участь Голова Держприкордонслужби України 
генерал-полковник Віктор Назаренко, народний 
депутат України, радник Президента України 
Сергій Куніцин, голова Держслужби України у 
справах ветеранів війни та учасників АТО Артур 
Дерев’янко та очільник генеральної дирекції 
Міжнародної академії рейтингових технологій і 
соціології «Золота фортуна» Дмитро Акімов.

– Дуже приємно зазначити, що сьогодні з 
відкриттям цього сервісного центру ми логічно 
завершили створення системи захисту учасників 
бойових дій, – наголосив Голова Держприкор-
донслужби України генерал-полковник Віктор 
Назаренко. – Сюди зможе приїхати кожен вій-
ськовослужбовець, який був у зоні АТО. Про 
кожного з них ми вже піклуємося, зокрема через 
наші регіональні центри. Така система дасть вої-
нам можливість почуватися більш захищеними.

Це дуже велика справа. Нещодавно мені 
закинули претензію, чому ми вже практично 
ста відсоткам учасників АТО видали відпо-

відні посвідчення. А особливо, чому видали 
посвідчення тим, хто перебував у зоні бойових 
дій один день. Сьогодні хочу відповісти на це 
запитання. Наш водій, єдиний серед полеглих 
цивільний працівник, загинув у перший день. 
Хіба він не учасник АТО? Право цієї турботи 
держави має кожен військовослужбовець, який 
хоча б на секунду віддав шану своїй Батьківщині 
захищаючи її, та, не дай Боже, був поранений чи 
загинув. Практично третина особового складу 
відомства взяла участь у захисті нашої держав-
ності під час антитерористичної операції. Це 
близько 15 тисяч людей. На жаль, на сьогодні  
маємо 67 загиблих, 409 поранених, 5 осіб, які 

вважаються зниклими безвісти. Коли ми змогли 
наприкінці 2014 року визволити з полону сто 
відсотків наших військовослужбовців і вивести 
оперативним шляхом, віддати шану і честь 
загиблим, котрі перебували на території, яку ми 
сьогодні не контролюємо – наші волонтери ска-
зали: прикордонники своїх не кидають. Це дуже 
висока оцінка нашої з вами спільної роботи, – 
резюмував Віктор Назаренко. 

Під час урочистостей відбулося нагоро-
дження воїнів-прикордонників, які відзначилися 
під час виконання бойових завдань державними 
нагородами, відомчими відзнаками та відзна-
ками громадських організацій.                                n

Прикордонники своїх не кидають
На території військового 

містечка Окремої комендатури 
охорони і забезпечення в Києві 
розпочав роботу Головний 
центр кадрового супроводження, 
роботи з учасниками АТО та 
їхнього соціального захисту. 
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гарячі будні

П У Л Ь С  К О Р Д О Н У

представницька зустріч

Плакали скрипки
 Ізмаїльські прикордонники 

зупинили спробу вивезти з України 
історично-культурні цінності. Під 
час оформлення «Фольксвагена» 
правоохоронці відразу звернули 
увагу на надміру знервованого 
пасажира – громадянина США. 
Як з’ясувалося, той перевозив 
у багажнику іномарки сім 
старовинних скрипок. Наразі 
музичні інструменти вилучено 
до рішення суду. Їхню вартість 
та культурну цінність встановить 
експертиза.

Ігор ПЕРЕГНЯК

Тютюновий караван
У рамках спеціальних 

операцій «Зима – 2016» та  
«Акциз – 2016», прикордонники 
спільно з представниками 
фіскальної служби та СБУ  в 
Одеській області зупинили три 
фури, набиті контрабандними 
цигарками. Затримання відбулося 
в населеному пункті Троїцьке, що 
на Одещині. В результаті перевірки 
правоохоронці вилучили 1850 
коробів з сигаретами. Окрім того, 
у вантажівках знаходилося майже 
78 тисяч доларів. Попередня сума 
оцінки конфіскату склала понад 
20 мільйонів гривень.  Наразі 
проводяться подальші слідчі дії.

Ігор ПЛЕТЕНЬ

Крупа з гривнею… 
або карткою

У пункті пропуску «Чугунівка» 
Харківського загону прикордонники 
вивели із загального потоку для 
додаткової перевірки підозрілий 
«Опель». Поруч із особистими 
речами пасажири перевозили 
борошно та крупи. Однак 
правоохоронці відразу помітили, 
що пакунки вже відкривали раніше. 
З’ясувалося, що бакалія слугувала 
сховком для майже 740 тисяч 
гривень і 298 банківських карток. 
Луганчанки, котрі таким чином 
намагалися уникнути митного 
оформлення, зізналися, що картки 
зібрали у жителів, котрі мешкають 
на підконтрольній бойовикам 
території, зняли з них готівку й 
прямували назад, аби віддати кошти 
власникам. Як виявилося, таку 
операцію жінки провертали зовсім 
не безкоштовно. Вилучені кошти 
передано представникам фіскальної 
служби.

Юрій ТРУБАЧОВ

Горів «бобік», 
палав

У лісосмузі на ділянці відділу 
«Коритниця» наряд мобільної 
прикордонної застави «Львів» 
виявив «УАЗ», що рухався в  бік 
кордону. На вимогу правоохоронців 
зупинитися водій не лише не 
відреагував, а й пришвидшив рух. 
Втікаючи, порушники заїхали у хащі 
та підпалили авто, а самі накивали 
п’ятами. «Бобік» спалахнув миттєво, 
а разом із ним – приблизно 20 
ящиків цигарок  які, очевидно, 
прямували до Польщі. За номерними 
знаками встановлено, що автомобіль 
належав мешканцю Волинської 
області.

Володимир ТЕЛЮК

Ярослава МЕЛЬНИК 

Від української сторони на заході були 
присутні начальник Львівського загону пол-
ковник Ігор Тимчук та Мостиського – підпол-
ковник Олександр Соловей. Іноземну делега-
цію очолив Прикордонний Уповноважений 
Республіки Польща по Бещадській ділянці 
полковник Пьотр Патла.

Під час перемовин учасники підбили під-
сумки взаємодії з питань охорони спільної 
українсько-польської ділянки держрубежу, а 
також резюмували результати прикордонного 
контролю за 2015 рік. Окрім того, під час 
зустрічі сторони визначили найбільш перспек-
тивні напрями подальшої співпраці. Зокрема, 
мова йшла про зосередження сил і засобів 
на найбільш загрозливих напрямках, а також 
протидію спробам незаконного перетину лінії 

кордону мігрантами. Особливу увагу учасники 
зустрічі приділили питанням переміщення 
зброї, боєприпасів і наркотичних речовин, 
обіг яких заборонено. Сторони погодилися, 

що чільне місце у боротьбі з цими явищами 
слід приділити використанню правоохорон-
цями літальних апаратів, що в рази полегшу-
ють службу вартових рубежу.                            n

Безпека – справа спільна
У Львові відбулася зустріч 

прикордонних уповноважених 
України та Республіки Польща. 

громадська думка

Леся ФЕДОРОВА 

З цією метою у пункті пропуску 
«Лужанка» вихідного дня було проведено чер-
гове анонімне опитування громадян, які пря-
мували через державний рубіж. У ньому взяли 
участь підполковники Віктор Зайцев, Максим  

Козлов, майор Вадим Шепурьов та інші пра-
воохоронці. Захід проводився спільно з акти-
вістами громадської організації «Рідне Мука-
чево» – Робертом Іванчо, Ігорем Панасенком 
та із залученням представників місцевих 
засобів інформації. Для опитування грома-
дян використовувалася анкета встановленого 
зразка з різними варіантами: українською та 
мовами суміжних країн.

За підсумками результатів подібних опиту-
вань, а вони у загоні вже отримали постійну 
«прописку», командування робить відповідні 
висновки і за необхідності проведе корективи 
у службовій діяльності персоналу в пунк-
тах пропуску. Громадяни, які перетинають 
«Лужанку», у переважній більшості відгуку-
ються про «зелених кашкетів», як про право-
охоронців високої професійної майстерності, 
котрі з притаманною їм культурою виконують 
свої службові обов’язки.                                   n

Соціологія кордону
Керівництво Мукачівського 

загону у своїй роботі значну 
увагу приділяє проведенню 
випереджувальних заходів щодо 
вдосконалення ефективності 
протидії протиправній 
діяльності в пунктах пропуску 
та дотриманні відомчих 
стандартів культури «зелених 
кашкетів».

Володимир ПАТОЛА 

Організаторами змагань виступили народ-
ний депутат України, радник Президента 
України учасник бойових дій в Афганістані 
Сергій Куніцин, президент Всеукраїнської 
асоціації «Комбат-самозахист» генерал-майор 
запасу Микола Зенцев та голова Держслужби 
України у справах ветеранів війни та учасни-
ків АТО Артур Дерев’янко.

– ІСО (International Cомbаt Organisation) 
– стандарт, зареєстрований у міжнародному 
спорті. В його рамках на рингу можуть зустрі-
чатися представники 17 спортивних видів 
єдиноборств, військові та правоохоронці. Це 
дозволяє не лише удосконалити техніку, але й 
визначити максимально ефективну для фізіо-
логічних особливостей і фізичних можли-
востей кожного бійця практичну комбінацію 
прийомів, – розповідає Микола Зенцев. – ІСО 
дозволяє готувати спортивні команди (Асоціа-

ція може похвалитися чемпіонами Європи), та 
групи для виконання завдань у зоні проведення 
бойових дій. Тренування включають командні 
бої (два на два, п’ять на п’ять), практично-
прикладні дисципліни – конвоювання і захист 
від нападу, захист від застосування холодної 
зброї різних видів тощо.

Зал був ущерть заповнений учасниками 
АТО, котрі прибули вшанувати пам’ять побра-
тимів у якості учасників або глядачів. Серед 
них було чимало прикордонників. 

– Дуже важливо зараз об’єднувати всіх 
ветеранів (150 тисяч із них уже повернулися 
з війни) підтягувати, допомагати їм у психоло-

гічній, суспільній реадаптації, працевлашту-
ванні, – зазначив Сергій Куніцин. – Заняття 
таким бійцівським спортом – це добре для 
моральної, психологічної складової і цілком 
відповідає сильному характеру хлопців. Дуже 
правильно обрано присвяту турніру: «Учас-
никам АТО та воїнам-інтернаціоналістам» У 
нас 1000 ветеранів-«афганців» воюють в АТО. 
Півтори сотні з них поранені. Більше ста, на 
жаль, загинули. Сьогодні бійці поводилися на 
рингу благородно, спортивно і це дуже добре. 
Адже головне – бойове братство і дружба.

Учасники обійшлися без серйозних травм, 
а глядачі залишилися задоволеними.               n

спорт і практика

Турнір пам’яті побратимів
У Києві відбувся турнір 

«Пам’ять» за правилами 
Асоціації «Комбат самозахист 
ІСО», присвячений воїнам-
інтернаціоналістам та воїнам АТО. 
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де-юре

Ольга МІРОШНИЧЕНКО

З ЛІБЕРАЛІЗАЦІЄЮ 
ДОВЕДЕТЬСЯ ЗАЧЕКАТИ

– Питання внесення змін до Положення 
про прикордонний режим стало особливо  
актуальним з початком анексії Криму та росій-
ської агресії, – зазначає Сергій Шевчук. – Ми 
виявили певні упущення у попередній його 
редакції, які потрібно було виправити. Насам-
перед це стосується контролю за маломірними 
суднами на морській ділянці. Зміни в постанові 
2010 року передбачали деяку лібералізацію 
щодо їх використання: зокрема, власники плав-
засобів могли виходити у море до двох миль без 
інформування прикордонників. У світовій прак-
тиці ширина такої смуги коливається від двох 
до трьох миль, а оскільки Україна взяла курс на 
євроінтеграцію, на той момент це рішення було 
прогресивним. 

Однак, як показали події останніх двох років, 
морська ділянка кордону стала дуже вразливою 
та небезпечною. І не лише тому, що Україна 
втратила значну частину свого флоту, а й через 
ліберальне законодавство. Сталося так, що у 
будь-який момент у фактично неконтро льовану 
двомильну смугу могли переправити ворожий 
десант чи потайки перевантажити на човни 
зброю і боєприпаси. Багато хто пам’ятає, як у 
липні 2014 року у Донецькій області було вщент 
зруйновано пункт технічного спостереження у 

селищі Сєдове. Тоді нападники підійшли з боку 
Росії на двох маломірних плавзасобах з міноме-
тами. У результаті обстрілу один прикордонник 
загинув, а восьмеро отримали поранення. Навіть 
сьогодні непоодинокі випадки, коли неіденти-
фіковані плавзасоби намагаються підходити до 
наших берегів. Надходить інформація і щодо 
можливої висадки на Чорноморське узбережжя 
диверсійних груп. 

Тому наразі лібералізацію прикордонного 
режиму довелося відкласти до кращих часів, 

не забуваючи водночас і про те, аби вимушені 
обмеження не спричинили додаткових незруч-
ностей законослухняним громадянам. 

ТЕРМІНОЛОГІЯ 
У постанові вперше законодавчо визначено 

термін «лінія прикордонних інженерних спо-
руджень». Це «спеціальна смуга місцевості в 
межах прикордонної смуги та земельні ділянки, 
які відповідно до законодавства України нада-
ються в постійне користування органам Дер-
жавної прикордонної служби для облаштування 

та утримання інженерно-технічних споруд і 
огорож, прикордонних знаків, прикордонних 
просік, комунікацій та інших об`єктів». 

За словами полковника Шевчука, в Україні 
діють норми, які визначають порядок в’їзду 
і перебування осіб на ділянці місцевості між 
лінією державного кордону і лінією прикор-
донних інженерних споруджень, однак дотепер 
визначення останньої не було взагалі. Тому й 
трактували його по-різному, що давало при-
від для різноманітних неузгоджень, а поде-

коли і для зловживань як з боку посадових 
осіб підрозділів охорони державного кордону, 
так і мешканців прикордоння. На даний час 
класична лінія інженерних споруд є лише на 
окремих ділянках українських рубежів, пере-
важно на заході країни. Однак відповідно до 
плану з інженерно-технічного облаштування 
українсько-російського кордону їх протяж-
ність суттєво збільшиться. У цьому контексті 
питання законодавчого визначення лінії прикор-
донних інженерних споруджень, її проходження 
та створення ефективної дозвільної системи 
для перебування у її смузі набуває особливої  
актуальності. 

У ЦЕНТРІ УВАГИ – 
МАЛОМІРНІ ПЛАВЗАСОБИ 

Новою редакцією постанови удосконалено 
порядок обліку та тримання маломірних суден 
у пунктах базування, а також їх випуск і пере-
сування у територіальному морі й внутрішніх 
водах України. 

Відтепер їх вихід як у двомильну смугу, так 
і за її межі відбуватиметься лише після завчас-
ного інформування підрозділів Держприкор-
донслужби, у зоні відповідальності яких вони 
перебувають. Термін сповіщення – не пізніше 
ніж за годину до виходу. Виняток становлять 
лише засоби розваг: катамарани, «банани» 
«шайби» тощо, яким дозволено виходити без 
інформування до двох миль.

Поряд із цим заборонено вихід та плавання 
малих суден без відповідних дозволів і облад-
нання в темну пору доби, а більш ніж за дві милі 
– і без радіолокаційних відбивачів. Це пов`язано 

з тим, що більшість човнів має дерев’яний, 
пластиковий, гумовий чи композитивний кор-
пус, який не відбиває сигнал радіолокації, і 
пости технічного спостереження не можуть 
здійснювати контроль за їхнім переміщенням. 
Також категорично заборонено вихід суден 
після закінчення навігаційного періоду.

Крім цього, встановлено порядок визна-
чення місць і вимог до облаштування та без-
печної експлуатації пунктів базування мало-
мірних суден, а також введено норму, за якою 
у разі неможливості адміністрацією об`єкта 
базування забезпечити плавзасоби постійним 
місцем для стоянки, дозволяється тримати їх в 
іншому місці за погодженням з адміністрацією 
та територіальним органом Укртрансбезпеки. 
Головними умовами при цьому є забезпечення 
надійного зберігання та обов`язкове інформу-
вання відповідного прикордонного підрозділу.

– Раніше десятки човнів, яким не вистачало 
місця на причалах, були розкинуті по узбе-
режжю або цілодобово стояли на рейді, що іноді 
призводило до загибелі людей та інших нега-
тивних наслідків. Тепер, дотримуючись певних 
правил, їхні власники можуть не ризикувати і 
зберігати плавзасіб удома (але не на узбережжі 
поза об`єктами базування), – коментує норму 
Сергій Шевчук. – Що стосується безпосередньо 
діяльності пунктів базування маломірних суден, 
то у них обов’язково має бути створена адміні-
страція, яка може призначати чергово-вахтову 
службу. Її посадові особи несуть відповідаль-
ність за належне оформлення маломірних суден 
у плавання з точки зору безпеки судноплавства. 
Це оформлення пасажирів, визначення, чи не 

Новели прикордонного режиму

На початку лютого 
нинішнього року Кабінет 
Міністрів України прийняв 
рішення про врегулювання 
окремих питань прикордонного 
режиму. Проект відповідної 
постанови розроблено за 
ініціативою Адміністрації 
Державної прикордонної 
служби. На переконання авторів 
документа, реалізація нових 
положень сприятиме безпеці 
судноплавства, вдосконаленню 
порядку в`їзду та пересування 
осіб у контрольованих 
прикордонних районах, 
підвищить ефективність 
відстеження надводної 
обстановки у територіальному 
морі та внутрішніх водах 
нашої країни, а також усуне 
деякі правові колізії у чинному 
законодавстві. Розповісти 
про особливості нової редакції 
Положення про прикордонний 
режим ми попросили 
начальника відділу розвитку 
інтегрованої охорони кордону 
управління прикордонної 
служби Адміністрації 
Держприкордонслужби 
полковника Сергія Шевчука.

Додаткові режимні заходи у контрольованих прикордонних 
районах встановлюються наказом начальника органу 
охорони державного кордону, погодженим з місцевими 
державними адміністраціями, міськими радами міст 
обласного значення та територіальними органами 
Національної поліції, ДМС та регіональними органами СБУ.
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Новели прикордонного режиму
перевантажений засіб, чи є рятувальне споря-
дження тощо. Про кожен вихід вони зобов’язані 
інформувати прикордонників. Місце пункту 
базування визначається місцевими органами 
самоврядування (місцевими держадміністра-
ціями) за погодженням з органами охорони 
держкордону, після чого пропозиції надаються 

до обласних державних адміністрацій, які їх 
затверджують і надають номери. Загалом всі ці 
нововведення запроваджено для того, аби вста-
новити належний контроль у територіальному 
морі та внутрішніх водах нашої країни, а також 
щоб не повторилася трагедія із судном «Іволга», 
яка забрала життя багатьох людей. 

НЕ ХОЧЕТЕ НЕПРИЄМНОСТЕЙ – 
ПОПЕРЕДЖАЙТЕ ЗАВЧАСНО

Обов`язкове інформування підрозділу 
Держприкордонслужби протягом 24-ох годин 
запроваджено і при постановці на облік, зміні 
приписки та постійного місця для стоянки 
або зберігання маломірних суден. Це здій-
снює адміністрація пункту базування. Таким 
чином, відтепер прикордонники отримувати-
муть повну інформацію про те, де знаходяться 
плавзасоби та матимуть змогу відслідкувати 
усі їх переміщення.

Також за новою нормою при взятті на тим-
часовий облік будь-якого судна адміністрація 
повинна обов`язково протягом доби інформу-
вати про це підрозділи Державної прикордонної 
служби, у зоні відповідальності яких перебуває 
об`єкт базування. 

Ще однією новелою документа є заборона 
посадки та  висадки пасажирів, завантаження 
і розвантаження плавзасобів поза діючими 
об`єктами базування, а також їхній підхід 
до будь-яких суден закордонного прямування. 
Ця вимога стосується і тих пунктів, які не допу-
щені до експлуатації. Виняток становлять лише 
випадки, пов`язані зі стихійним лихом, аварією 
та катастрофою. При цьому власники суден 
також зобов’язані завчасно поінформувати про ці 
дії прикордонників, але не пізніше їх здійснення. 

Як зазначає полковник Шевчук, це дозво-
лить перекрити контрабандні потоки на водних 
об’єктах, зокрема і в районі сумнозвісної «61 
милі» на Дунаї, де здійснюються спроби неза-
конного бункерування нафтопродуктів, а також 
виключити прецедент для корупційної складо-
вої, адже тепер немає норми, за якою посадо-
вими особами підрозділів охорони державного 
кордону може надаватися дозвіл або санкції на 
проведення вищезазначених дій.

ДОДАТКОВІ 
РЕЖИМНІ ОБМЕЖЕННЯ

Особливу увагу слід приділити і змінам, 
внесеним у 5-й пункт постанови, які стосуються 
додаткових режимних обмежень. 

– Відповідно до Закону «Про Державну при-
кордонну службу» наше відомство мало право 
вводити їх і раніше, – пояснює наш співроз-
мовник, – однак у попередній редакції не було 
визначено, хто і у який спосіб має це робити. 
Тепер чітко прописано, що такі обмеження у 
необхідних випадках Держприкордонслужба 
може запроваджувати на в’їзд і проведення 
робіт у прикордонній смузі та контрольованому 
прикордонному районі. Вони встановлюються 
наказом начальника органу охорони державного 
кордону, погодженим з місцевими державними 
адміністраціями, міськими радами міст облас-
ного значення та територіальними органами 
Національної поліції, ДМС та регіональними 
органами СБУ. Тобто при загостренні ситуації у 
прикордонні начальник загону після відповідної 
процедури погодження вводить такі обмеження 
на певний термін. Це де-юре унеможливить 
ситуацію, подібну до тієї, що склалася навесні 
2014 року, коли певний час у прикордонні схід-
них областей російські резиденти вели активну 
антиукраїнську пропагандистську роботу серед 
місцевого населення. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПЕРЕВІЗНИКІВ

До Положення про прикордонний режим 
також внесено зміни, які стосуються відповідаль-
ності перевізників – водіїв автомобілів, начальни-
ків потягів, провідників, капітанів суден та інших. 

Відповідно до статті 12 попередньої редакції їм 
заборонялося підвозити лише у прикордонну 
смугу і вивозити з неї осіб, які не мають відпо-
відних документів. Однак при цьому перевізники 
не несли жодної відповідальності за переправ-
лення таких пасажирів з ділянок, де прикордонна 
смуга не встановлена. Згідно із законодавством 
це територія всіх районів, прилеглих до узбе-
режжя Чорного та Азовського морів, а також 
окремі міста та райони, визначені відповідними 
постановами Кабміну, у тому числі і в районах, 
прилеглих до лінії розмежування в межах Луган-
ської та Донець кої областей. Таким чином, існу-
вала загроза проникнення у прикордоння осіб із 
далеко не найкращими намірами. У новій редакції 
вузьке значення прикордонної смуги замінено на 
більш широке – контрольований прикордонний 
район. Це дозволяє притягувати недобросовісних 
перевізників до відповідальності за порушення  
прикордонного режиму.                                             n

Заборонено вихід та плавання малих суден без відповідних 
дозволів і обладнання в темну пору доби, а більш ніж за дві 
милі – і без радіолокаційних відбивачів.

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

– Знайти цигарки – справа служ-
бового собаки. Коли їх дресирують на 
пошук підозрілих вантажів, один із 
зразків запаху, до якого привчають, саме 
тютюн. Для цього треба щонайменше 
три місяці, – розповідає інспектор-
кінолог відділу прикордонної служби 
«Рівне» прапорщик Анатолій Кисилюк. 
– У предмет, який називають апортом, 
і з яким пес грається, закладають запах 
речовини, яку слід виявити. Так собака 
поступово звикає. Але обов’язково треба 
чимось тішити чотирилапого друга, адже 
запах має викликати позитивні емоції.

Досі собак навчали на пошук зброї 
чи наркотиків. Цигарки були допоміж-
ним засобом. Тепер у зв’язку із збіль-
шенням потоків нелегального курива 
додатково собак дресируватимуть ще й 
на виявлення тютюнових виробів. Адже 
їх ховають у конструктивних порожни-
нах кузовів автомобілів, під обшивкою, в 
подвійному днищі тощо.

Щороку лише в Луцькому загоні 
вилучають до 200 тисяч пачок цигарок. 
Фантазіям контрабандистів немає меж. 
Товар намагаються переправити як у 
схованках автомобілів і вагонів, так і 
човнами через Західний Буг. Тому без 
допомоги собаки тут не обійтися. За 
словами начальника кінологічного відді-
лення ВПС «Рівне» капітана Євгена Лит-
виненка, собака розрізняє більше двох-
сот запахів, а в кубічному метрі повітря 
спроможний відчути навіть молекулу 
речовини. 

– Скажімо, лабрадор Бета за 11 
років викрила не одну схованку. Іноді 
й там, де навіть і не подумаєш, – роз-
повідає її господар Анатолій Кисилюк. 
– Якось знайшла цигарки в подвій-
ному днищі палетного ящика. А в бусі, 
що їхав у Польщу, собака зреагував 
на 12-кілограмову коробку з праль-
ним порошком. Спочатку ніхто не міг 
зрозуміти чому. А коли відкрили, то в 
коробці серед прального засобу був 
пакет з півтора кілограмами наркоти-
ків. Попри сильний запах порошку пес 
розрізнив наркотики.

Проте, якщо виявляти схованки 
краще вдається собакам, то визначити 

справжні сигарети чи ні, – то вже справа 
професіоналізму прикордонника. Саме 
для цього в пункті пропуску «Ягодин» 
представники однієї з найбільших тютю-
нових компаній провели тренінг для вар-
тових рубежу. 

– Для Держприкордонслужби це 
можливість більше дізнатися про 
ринок, а також продукт, – говорить 
регіональний директор компанії із 
дотримання корпоративних норм і про-
тидії нелегальній торгівлі тютюновими 
виробами Дмитро Редько. – А протидія 
контрафактним підакцизним товарам 
– це не лише боротьба за наповнення 
державної казни, а ще й перемога над 
злочинними синдикатами. Усі світові 
терористичні організації займаються 
нелегальним переміщенням цигарок 
через різні кордони світу. Скажімо, на 
Донбасі СБУ вже неодноразово відкри-
вала справи, пов’язані з фінансуван-
ням тероризму коштом від незаконного 
обігу тютюнових виробів.

Зокрема, залучені фахівці продемон-
стрували прикордонникам типові ознаки 
контрафакту. Неякісна упаковка, більш 
примітивна поліграфія, погано натягну-
тий целофан – це все свідчить, що товар 
підроблений. І обов’язково треба зважати 
на те, чи грамотні написи українською 
мовою. Якщо подивитися на штрих-коди 
під збільшувальним склом, то на ори-
гінальній коробці лінії надруковано з 
маленькими виступами, як гребінці. На 
підробленій – прямі. Крім того, на ори-
гіналі є ще точковий штрих-код. У ньому 
закладено дату й місце виробництва, колір 
упаковки – тобто вся ідентифікаційна 
інформація, що важлива під час огляду 
товару на кордоні.

Під час тренінгу представники 
тютюнової компанії з Кременчука заува-
жили, що нелегальний обіг цигарок у 
країні існуватиме доти, поки за нього не 
введуть кримінальну відповідальність. 
Адже на сьогодні протиправна діяльність 
у цій сфері підлягає лише адміністра-
тивній відповідальності – незначному 
штрафу з конфіскацією товару. І це за 
дії, що в сукупності наносять величезні 
збитки державному бюджету.

Одним із варіантів посилення 
боротьби з контрафактними сигаретами 
представники вітчизняних брендів вба-
чають у тісній співпраці з «зеленими 
кашкетами».                                              n

тренінг

Контрафакту – стоп!
Колосальна різниця вартості сигарет в Євросоюзі й Україні 

спонукає потужних гравців тютюнового ринку посилити 
захист своєї продукції від підробок. Нещодавно представники 
сигаретного бізнесу провели для луцьких прикордонників тренінг, 
де їх навчали, як розрізняти легальні сигарети від фальсифікату. 
І одним із найбільш дієвих способів захисту є виявлення та 
вилучення контрафакту на кордоні.
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є проблема

Володимир ПАТОЛА,
за інформацією управління 
роботи з персоналом АДПСУ

КОМУ ВІЙНА, А КОМУ...
Війна – це не лише вибухи, постріли 

чи військова тактика. Це протистояння – 
інформаційне, ідеологічне, військове, але, 
передусім – економічне. Особливо гірко, 
що навіть на сьогодні, коли одні наші воїни 

гинуть за Україну, волонтери та небайдужі 
громадяни готові віддати останнє для під-
тримки своїх захисників, знаходяться й ті, 
хто свідомо заради наживи продає себе в 
рабство, в тому числі – ворогу. Прикладів 
цього чимало. Так, 7 серпня 2015 року між-
відомчою групою під час обшуку особового 
складу КрП «Неліпівка» на Донеччині у вій-
ськовослужбовця оперативно-бойової при-
кордонної комендатури «Одеса-1» сержанта 
«Г» виявлено 2 500 гривень, отриманих ним 
за незаконний пропуск вантажного автомо-
біля. 7 грудня 2015 року вироком Київського 
районного суду Одеси військовослужбовця 
визнано винним у скоєнні злочину за ч. 3  
ст. 368 КК України та призначено покарання 
у вигляді службового обмеження для вій-
ськовослужбовців строком на 1 рік і виплати 
штрафу у розмірі 25 500 гривень.

5 вересня 2015 року поблизу села Чонгар 
Генічеського району Херсонської області 
співробітниками СБУ, ВВБ, ОРВ та військо-
вої прокуратури затримано офіцера одного з 
відділів прикордонної служби Бердянського 
загону капітана П. при спробі отримання  
3 000 гривень за непритягнення громадянина 
України до адміністративної відповідаль-
ності. 22.10.2015 р. Генічеським районним 
судом військовослужбовця визнано винним 
у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 КК України 
та призначено покарання у вигляді штрафу  
25 500 гривень і позбавлення права обіймати 
посади з функціями представника держави 
терміном на два роки.

18 березня 2015 року на КПВВ «Георгіїв- 
ка» затримано прапорщика К. з ОБПК  
«Луцьк-2» під час отримання неправомірної 
вигоди у розмірі 2 000 гривень за безпере-
шкодний пропуск транспортного засобу на 
неконтрольовану територію без фактичної 
перевірки та документального оформлення. 
25 серпня 2015 року Красноармійським місь-
ким судом Донецької області військового 
визнано винним у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 
368 ККУ та призначено покарання у вигляді 
штрафу – тисяча неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян (17 000 гривень), з позбав-
ленням права обіймати посади чи займатися 
діяльністю, пов’язаною з участю у складі при-
кордонних нарядів строком на один рік. Поді-
бні випадки, на жаль, непоодинокі.

Терористичні організації ДНР та ЛНР 
функціонують значною мірою завдяки тор-
гівлі контрафактним спиртним і куривом. 
Його переправлення до точок реалізації 
забезпечується здебільшого хабарами пред-
ставникам контролюючих служб і силових 
структур. Виручені кошти використовуються, 
зокрема, для заправки бронетехніки терорис-
тів, яка вбиває наших хлопців на передо-
вій. Перекинути диверсійно-розвідувальну 
групу мінними полями в пішому порядку на 
десятки кілометрів – важко. А от провезти 
її через КПВВ у цивільному одязі шляхом 
підкупу військових з подальшим викорис-
танням зброї і спорядження, які «доїхали» 
іншим шляхом, серед цигарок чи горілки – 
набагато легше. Терорист не доповідатиме 
корупціонеру, для чого переправляє людей і 
що насправді серед його вантажу, а правоохо-

ронець, який зрадив Присязі, отри-
муючи іудині срібняки, 

занадто пізно розуміє, 
що пропустив у свій 
дім смерть.

СКІЛЬКИ Б НИТОЧКА  
НЕ ВИЛАСЬ...

Незважаючи на високу латент-
ність хабарництва, труднощі в доказу-
ванні, покарання за злочин невідворотне. 
Тільки протягом минулого року стосовно 
представників нашого відомства винесено 
шість судових вироків у справах про адміні-
стративні корупційні правопорушення та 17 
вироків у кримінальних справах за коруп-
ційні злочини. В цю статистику не входять 
вироки стосовно інших протиправних дій, 
непрямо пов’язаних з корупцією. Але термін 
у в’язниці – це ще не найстрашніше. Якщо 
хабарнику якимось чином вдалося обманути 
закон на певному етапі – він усе одно втрачає 
свою свободу. Діє правило «хто платить, той 
і замовляє музику».

Тривалий стаж протиправної діяльності 
і спілкування зі злочинним світом нерідко 
завершується вимогою вчинити злочин на 
користь інших осіб і самостійно нести за 
нього відповідальність. Рано чи пізно зло-
чинці, в інтересах яких уже діяв правоохоро-
нець, доходять до погроз його родині, заля-
кування, чи навіть ліквідації непотрібного 
свідка. Чим довша подібна «співпраця», тим 
важче посадовій особі розірвати кримінальні 
зв’язки, навіть при великому бажанні. 

Основа благополуччя людини в її само-
повазі та самооцінці. Як би старанно зло-
чинець не вдавав із себе Робіна Гуда, не 
намагався обманути себе та оточуючих – у 
душі він розумітиме, що продав свою честь 
і совість, перейшов межу, яка відрізняє 
людину від дешевої нікчемної маріонетки. 
Корупційні дії у будь-якій формі та будь-
якого характеру – це кінець соціальному 
благополуччю, службовій кар’єрі та подаль-
шій професійній діяльності, зокрема і в Дер-
жавній прикордонній службі України. 

Ті, хто обрав сумнівну наживу замість 
спокійного сну і почуття власної гідності, 
частіше хворіють, з ними нерідко стаються 
нещасні випадки, адже життя у постійному 
страху та зневазі до себе, хай і прихованій 
від сторонніх, має свої дуже неприємні особ-
ливості. Легкі гроші витрачаються швидко і 
бездумно, а наслідки злочину залишаються 
назавжди.

ПОРАДИ МОЛОДІ
Корупціонери – хороші психологи. Схи-

ляючи молодого співробітника до отримання 
хабара, йому розповідають про примарні 
позитивні перспективи і забувають при 
цьому згадати негативні наслідки запропо-
нованих дій. Є й інший сценарій: новопри-
булого військовослужбовця намагаються 
переконати, що усі прикордонники, спів-
робітники міліції, прокуратури, СБУ і т.д. 
беруть хабарі, що інакше неможливо, що 
це – система, і людина безсила у протисто-
янні з нею. Мета подібних розмов – залякати 
недосвідченого, примусити його вчинити 
злочин і потім, шантажуючи можливістю 
оприлюднення інформації про цей випадок, 
використовувати в своїх інтересах. Проте 
кожен вартовий рубежу повинен знати, що 
в нашому відомстві створено розширений 
механізм, покликаний не лише покарати за 
злочини, але й захистити тих, хто ще не про-
дав свою честь і не бажає піддаватися на 
провокації. Це і Контактний центр (телефон 
служби «Довіра»), і підрозділи внутрішньої 
безпеки, і розширена вертикаль управління. 
Кожен окремий випадок вимагає від людини 
конкретних зважених рішень. 

Проте у будь-якому разі найпростішим 
буде вихід: «Не знаєш що робити – дій згідно 
зі Статутом». Цей, написаний кров’ю доку-
мент, чітко вимагає від військовослужбовця 

доповідати про все, що сталося з ним і 
стосується служби, без-

посередньому 

начальнику (стаття 12 Статуту внутрішньої 
служби ЗСУ) або, якщо той не може допо-
могти, звертатися до наступного прямого 
начальника. Здебільшого при спробі схилити 
правоохоронця до протиправних дій з будь-
чийого боку, вистачає просто жорсткої від-
мови. Корупціонери намагаються уникати 
спілкування із сильними особистостями, які 
можуть становити для них потенційну небез-
пеку. Якщо ж вашої відповіді не зрозуміли – 
запустити грізний юридичний механізм наба-
гато простіше, ніж здається.

ВИБІР
Хочеш змінити світ – починай із себе. 

Можна розводити довгі теревені для виправ-
дання злочину – говорити про нерівні сили, 
про мале грошове забезпечення, про сімейні 
чи життєві проблеми, звинувачувати політи-
ків, керівництво, сусідів чи погоду, а можна 
просто чесно робити свою роботу і зміню-
вати світ на краще. Кожен робить свій вибір 
сам. Зараз за незалежність нашого народу, 
за те, щоб наші діти жили вільно, згідно з 
законом а не «по понятіям», борються най-
кращі українці. Враховуючи, що ми вже дру-
гий рік успішно захищаємося від набагато 
сильнішого ворога, наш опір не зламали ані 
зовнішні удари, ані внутрішні злочинці й 
зрадники – боротьба героїв не безуспішна. 
Це, переважно, дуже сильні особистості. Не 
радимо корупційній погані ставати у них на 
шляху!                                                                n

Душа на продажКажуть, найдавніші професії 
– злодій і повія. Проте історія 
такого явища, як корупція не 
менш давня, а шкоди від неї значно 
більше. Підкупом посадових осіб 
добивалися поневолення цілих 
народів, забезпечували страти 
видатних постатей, прокладали 
дорогу торгівлі людьми, зброєю, 
наркотиками, забезпечували 
комфортне і безбідне існування мафії. 
Сьогодні метастази корупції вразили 
українське суспільство в усіх його 
прошарках: від вищих ешелонів влади 
до працівників ЖЕКів та районних 
лікарень. І Держприкордонслужба 
у цьому контексті, на жаль, не є 
винятком. Нам слід вести нещадну 
війну з цим породженням зла, і кожен 
повинен робити це на своєму рівні.

Пам’ятка щодо 
антикорупційної 

поведінки
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
Прикордонник повинен усвідомлю-

вати та пам’ятати, що корупція:
– загрожує національній безпеці;
– підриває демократію;
– руйнує верховенство права, яке є 

основою кожного цивілізованого суспіль-
ства;

– негативно впливає на морально-
психологічний стан військового колективу.

Прикордонник зобов’язаний пам’ятати 
про те, що:

– корупція – це загроза особистості та 
професійній діяльності посадової особи;

– боротьба з корупцією є справою кож-
ного прикордонника;

– будь-який акт корупції, як і будь-
яке інше зловживання владою, не сумісні 
із службовим статусом посадової особи з 
підтримання правопорядку.

Корупційні діяння у будь-якій формі й 
будь-якого характеру – це кінець соціаль-
ному благополуччю, службовій кар’єрі та 
подальшій професійній діяльності в Дер-
жавній прикордонній службі України.

Від прикордонника очікується:
– виконання своїх обов’язків відпо-

відно до Закону та етичних стандартів;
– чесне, неупереджене і ефективне 

виконання своїх функцій з урахуванням 
лише суспільних інтересів;

– нетерпиме ставлення до будь-яких 
корупційних проявів;

– відданість українському народові, що 
зобов’язує його ставити інтереси держави 
вище власних або корпоративних інте-
ресів.

Прикордонник зобов’язаний:
– ставитися до корупції як і до випад-

ків убивств, зґвалтувань, тероризму;
– уникати дій, які можуть бути розці-

нені як використання службового стано-
вища у власних чи корпоративних інте-
ресах;

– завжди поводити себе таким чином, 
щоб суспільна довіра, віра в чесність, неу-
передженість та ефективність Державної 
прикордонної служби України зберігалася 
й підсилювалася;

– своїми вчинками та поведінкою, спо-
собом життя стверджувати високі прин-
ципи безкорисливості, чесності у гро-
мадському та особистому житті, активно 
боротися з корупційними проявами в лавах 
Державної прикордонної служби України 
та у державі в цілому;

– повідомляти своєму безпосеред-
ньому керівникові про всі відомі випадки 
корупції в Державній прикордонній службі 
України.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
– використовувати свої службові 

повноваження та пов’язані з цим можли-
вості з метою одержання неправомірної 
вигоди або у зв’язку з прийняттям обі-
цянки/пропозиції такої вигоди для себе чи 
інших осіб;

– безпосередньо або через інших осіб 
одержувати дарунки (пожертви) від юри-
дичних або фізичних осіб;

– мати у безпосередньому підпорядку-
ванні близьких осіб або бути безпосеред-
ньо підпорядкованими близьким особам у 
зв’язку з виконанням повноважень;

– безоплатно одержувати від фізичних, 
юридичних осіб послуги та майно, крім 
випадків, передбачених законами або чин-
ними міжнародними договорами України;

– відмовляти фізичним або юридичним 
особам в інформації, надання якої передба-
чено законом, надавати несвоєчасно, недо-
стовірну чи не в повному обсязі інформа-
цію, яка підлягає наданню відповідно до 
закону.
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ПОЗИТИВНА ТЕНДЕНЦІЯ
Насамперед слід зазначити, що протягом 

останніх років проглядається чітка динаміка 
зростання кількості громадських звернень 
до Державної прикордонної служби. Всього 
в органи управління відомства 2015 року 
надійшло 12061 звернення від громадян, що 
на 11,2% більше порівняно з минулим роком. 
Також на 4,1% збільшилася і загальна кіль-
кість звертань до Адміністрації відомства. 
Всього було зареєстровано 7698 листів.

Водночас із урахуванням запитів гро-
мадян на отримання публічної інформації 
загальна кількість і звернень, і запитів до 
центрального апарату відомства минулого 
року виросла на 27,5%. Якщо 2014-го року 
листів було 9830, то протягом 2015-го їх 
кількість зросла до 12535.

Звичайно, така активність громадян 
посилює навантаження на відповідні струк-
тури відомства. Проте це другорядний 
аспект: суспільство прагне законно отри-
мувати відповідну інформацію, що робить 
прикордонне відомство більш відкритим, її 
діяльність стає прозорою, а дії зрозумілими 
для простих громадян. 

На тлі такої активності населення  
приємно відзначити, що кількість громадян, 
які звертаються зі скаргами на дії прикордон-
ників, неухильно зменшується. Минулого 
року їх було всього 0,8% від загалу. Якщо 
2014 року отримано 142 скарги, то минулого 
зафіксовано тільки 61. Здебільшого такого 
роду звернення стосувалися неправомірних 
дій персоналу в пунктах пропуску, непро-
пуску через державний кордон, тимчасового 
обмеження у праві виїзду за межі держави, 
запобіганню вивезення дитини без дозволу 
одного з батьків тощо. За всіма такими звер-
неннями проведено службові перевірки. За 
їх результатами, у разі підтвердження пору-
шень, винні посадові особи притягувалися 
до дисциплінарної відповідальності.

Майже втричі зменшилася кількість 
повторних звертань: минулого року таких 
листів було лише 69, що складає 0,9% від 
загальної чисельності. Дописувачі цікави-
лися питаннями прийняття на військову 
службу або її поновлення, просили надати 
різноманітну інформацію стосовно правил 
перетинання державного кордону. 

Колективні листи складають 0,5% від 
загальної кількості. У 42 зверненнях цього 
формату піднімалися питання тимчасового 
обмеження у праві виїзду за межі України 
або непропуску, надання відомостей про 
перетинання державного кордону, призову 
до лав Служби, переведення військовослуж-
бовця до іншого регіону.

Трохи більше 3% звертань стосувалися 
питань, що не належать до повноважень 
Адміністрації Державної прикордонної 
служби України. За весь рік було зафіксо-
вано лише дванадцять анонімок.

ЗАПИТИ ВІД ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
З Адміністрації Президента України 

протягом минулого року надійшло 132 звер-
нення, що у 2,3 разу більше у порівнянні з 
2014-им. Документи здебільшого стосува-
лися прийняття на військову службу та її 
проходження, отримання статусу учасника 
бойових дій, підвищення фінансування 

прикордонників, а також торкалися вузько 
профільних питань, пов’язаних з порядком 
перетинання та непропуску через держав-
ний кордон. Окремо необхідно виділити 
житлову проблему, яка постійно є актуаль-
ною, а також питання пов’язані з неправо-
мірними діями посадових осіб у пунктах 
пропуску, поновлення в лавах Служби, 
закриття та укріплення державного кордону 
з Російською Федерацією, запобігання виве-
зенню дитини без дозволу одного з батьків. 

Народні депутати України надіслали 48 
звернень, що на третину більше порівняно з 
2014-им роком. А ось із Кабінету Міністрів 
України протягом минулого року надійшло 
лише 44 листи, що на чверть менше порів-
няно з позаминулим. 

ЗВЕРНЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Особлива увага керівництва – питанням, 
які підіймають військовослужбовці, вете-
рани, родини прикордонників та учасники 
бойових дій.

Так, 457 звернень до Адміністрації 
Служби протягом минулого року надійшло 
від ветеранів і пенсіонерів-прикордонників. 
Їх стало дещо менше порівняно з позамину-
лим. Підняті у листах питання стосувалися 
виділення санаторно-курортних путівок, 

виплати різних видів грошової компенсації, 
надання різного роду довідок, вирішення 
житлових питань, медичного обстеження 
та лікування, а також поновлення в лавах 
відомства. 

Від учасників бойових дій надійшло 8 
звертань. У них, переважно, йшла мова про 
виділення санаторно-курортних путівок, 
надання матеріальної допомоги та допомоги 
в лікуванні. Один лист стосувався виплати 
одноразової грошової компенсації по інва-
лідності.

Від членів сімей військовослужбовців 
надійшло 120 листів, що на 76,5% більше 
порівняно з 2014-им роком. Вони стосу-
валися таких питань: надання довідок на 
пільги, вирішення житлового питання, 
порядку проходження військової служби 
(переведення чоловіків до інших регіонів), 
виплати одноразової грошової допомоги 
у зв’язку з втратою здоров’я під час вико-
нання обов’язків військової служби, незгоди 
з висновками службового розслідування за 
фактом безвісти зниклих військовослуж-
бовців у зоні АТО, виділення санаторно-
курортних путівок на лікування в санаторіях 
тощо.

З ВІДПОВІДЯМИ НЕ БАРИМОСЯ
За результатами розгляду питань, пору-

шених у листах, майже 60% громадян, які 
зверталися до Адміністрації Держпри-
кордонслужби минулого року отримали 
позитивну відповідь. Це на 5% більше, ніж 

2014 року. Відмову у задоволенні вимог 
отримали 652 дописувачі, що становить 
8,5% від загальної кількості. На 27,1% 
листів дано відповідні роз’яснення, 148 – 
перебувають на опрацюванні або потребу-
ють додаткового розгляду, 31 – надіслано 
на розгляд за належністю іншому органу 
влади, установі чи організації, а 211 звер-
нень передано на розгляд до регіональних 
управлінь Служби. 

На понад 85% листів громадян від-
повіді було надано протягом 15 днів. 961 

звертання, що становить 12,5%, оброблено 
протягом місяця. І лише 32 прохання потре-
бували розгляду терміном до 45 днів.

ХТО КРАЩИЙ?
Зазвичай робота зі зверненнями гро-

мадян перебуває під постійним контролем 
всієї вертикалі керівництва. Будь-які недо-
ліки не приховуються і не замовчуються, 
а усуваються в найкоротші терміни. Крім 
того, результати роботи обов’язково опри-
люднюються. 

«Найкраще робота у цьому напрямку 
протягом 2015-го року проводилася в 
управлінні кадрів та управлінні охорони 
здоров’я Адміністрації Держприкордон-
служби України, а також у Північному, 
Західному і Південному регіональних 
управліннях» – зазначив головний спе-
ціаліст відділу з питань взаємодії зі ЗМІ, 
забезпечення доступу до публічної інфор-
мації та по роботі зі зверненнями грома-
дян управління забезпечення діяльності 
Голови Державної прикордонної служби 
України та роботи з громадськістю Павло 
Бушанський. За його словами, необ-
хідно відмітити Чернігівський, Харків-
ський, Луцький, Одеський, Сумський, 
Львівський, Мукачівський та Могилів-
Подільський загони. З великою завантаже-
ністю достойно справилися Центр обробки 
спеціальної інформації Служби та Окрема 
комендатура охорони і забезпечення» – 
додав Павло Бушанський.                         n

На  засадах відкритості

На понад 85% листів громадян відповіді було надано 
протягом 15 днів. 961 звертання, що становить 12,5%, 
оброблено протягом місяця. І лише 32 прохання 
потребували розгляду терміном до 45 днів.

Загальна кількість і звернень, і запитів до центрального 
апарату відомства минулого року виросла на 27,5%. Якщо 
2014-го року листів було 9830, то протягом 2015-го їх 
кількість зросла до 12535.

Майже двадцять 
років тому Верховна 
Рада України прийняла 
Закон «Про звернення 
громадян». І хоча 
з того часу в цей 
документ внесено 
чималу кількість 
поправок, основна ідея 
залишилася незмінною: 
громадяни мають повне 
право впливати та 
поліпшувати роботу 
установ, а також 
відстоювати свої права 
й законні інтереси, 
а у разі порушення 
– відновлювати 
їх у визначений 
спосіб. Сьогодні ми 
проаналізуємо стан 
роботи зі зверненнями 
громадян у Державній 
прикордонній службі 
України за минулий 
рік та прослідкуємо 
відповідну динаміку у 
порівнянні з 2014-им.
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від щирого серця!

вечір-реквієм

К о л е к т и в 
Інформаційного 
агентства ДПСУ 
щиро сердечно 
вітає голову 
О б ’ є д н а н о ї  
п р о ф с п і л к о -
вої організації 
Д е р ж п р и ко р -
д о н с л у ж б и 
ПТИЦЮ Анто-
ніну Миколаївну з Днем народження!  

Ви – дивовижна жінка, прекрасний 
керівник, професіонал своєї справи, шано-
вана особистість, яка сповна віддає свої  
знання, досвід, уміння, душевну доброту 
усім, хто поруч з Вами. Дякуємо за це!

Від душі бажаємо Вам здоров’я, щастя, 
благополуччя та завжди залишатися успіш-
ною, прекрасною і чарівною жінкою!

Персонал Краматорського прикордон-
ного загону вітає іменинників лютого: пол-
ковника Руслана ЦИМБАЛА, підполков-
ника Станіслава ГВОЗДІКА та майорів 
– Миколу ЛЕВКОВИЧА й Ігоря ФАДЄ-
ЄВА!

Бажаємо Вам успіхів, особистого й 
родинного щастя, душевного благополуччя, 
мудрості та невичерпної енергії, доброго 
здоров’я на довгі роки, здійснення найзапо-
вітніших мрій і задумів!

Персонал Чернігівського прикордонного 
загону щиро та сердечно вітає з Днем наро-
дження майорів Володимира ДРОЗДОВА, 
Наталію САВОНІК і лейтенанта Дмитра 
ПАВЛЕНКА!

Хай на Вашу долю поле щедро родить,
І багато років щастя поруч ходить,
Будьте на здоров’я і добро багаті,
Хай тепло і радість не минають хату!

Ветерани прикордонної служби Деснян-
ського району міста Києва та члени їхніх 
сімей щиросердечно вітають вдову прикор-
донника Ксенію ЧІЧЕРІНУ з 90-річчям! 

Значна кількість років Вашого життя, 
шановна Ксеніє Данилівно, була пов’язана з 
державним рубежем, який пройшов крізь серце 
тисячами кілометрів прикордонних доріг.

Нехай Ваша жіноча мудрість, опти-
мізм, прекрасні людські якості, життєві 
звершення та уміння творити добро будуть 
яскравим прикладом для молодих сімей, 
які з честю продовжують бойові традиції 
старшого покоління захисників рубежів 
Вітчизни! Щастя Вам, здоров’я, родинного 
затишку, благополуччя та багатьох благо-
словенних літ життя!

Рада та актив громадської організації 
«Ветеран кордону» Одеського прикордон-
ного загону щиро й сердечно вітають вдову 
ветерана Тамару ПЕРЕЛУКУ з 85-річ-
ним ювілеєм; капітана запасу Олександра 
ЧУРКІНОВА з 70-річчям; капітана запасу 
Валерія ЛЕВЧЕНКА з 65-річчям; старшого 
прапорщика запасу Володимира ГАВРИ-
ЛЮКА з 50-річчям, а також іменинників 
лютого – полковників запасу Станіслава 
КУНИЦЮ, Олександра ЖАРОВА, Алексу 
БІЛОВУСА; майорів запасу – Юрія СЕР-
ГЕЄВА, Антанаса ГРАБСКІСА, Сергія 
ЗАВАЛІЯ; капітана запасу Миколу КОЖУ-
ХАРЯ; старших прапорщиків запасу – Петра 
КОВАЛЬОВА, Володимира КОСТЕНКА, 
Олександра БАТІНА, Володимира ГОР-
ДІЄНКА, Михайла САЄНКА; прапорщика 
запасу Миколу СТОРЧАКА; мічмана запасу 
Олексія ГРАЧОВА; старшин запасу – Марію 
БУНЬКОВУ та Олександру ГАВРИЛЮК! 

Бажаємо іменинникам міцного здоров’я, 
успіхів у роботі, сімейної злагоди та миру на 
землі!

від 3 лютого 2016 року № 73-ОС
по Східному регіональному управлінню 

Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ГРИГОРЕНКУ Сергію Мико-

лайовичу                    

від 8 лютого 2016 року № 88-ОС
по Центральному клінічному госпіталю 

Державної прикордонної служби України
майор медичної служби
капітану медичної служби ГОДЛЕВ-

СЬКОМУ Денису Олеговичу 

від 13 лютого 2016 року № 110-ОС
підполковник
по Західному регіональному управлінню 

Державної прикордонної служби України
майору ТКАЧЕНКУ Сергію Петровичу
по Азово-Чорноморському регіональ-

ному управлінню Державної прикордонної 
служби України

капітану 2 рангу ПАСЛАВСЬКОМУ 
Михайлу Миколайовичу

Управління 
кадрового забезпечення АДПСУ

зірки на погони

вічна пам’ять
Колектив Інформагентства висловлює глибоке співчуття головному редактору газети 

«Прикордонник України» 2011–2015 років, начальнику служби медіа-проектів та дого-
вірної роботи підполковнику Бойку Олегу Богдановичу з приводу непоправної 
втрати –  смерті дорогої і рідної людини – батька

БОЙКА Богдана Івановича.
У нашій багатій мові неможливо відшукати слова, які б утішили сина, який 

безмежно шанував і любив свого тата. Коли живий батько, здається, що це 
назавжди, а коли його не стає – розумієш, що втратив надійний 
тил, опору, захист, любов… Мужності й сили Вам у цьому 
важкому життєвому випробуванні. Наш колектив розді-
ляє з Вами та Вашою родиною скорботу і біль втрати. 

Вічна і світла пам’ять Богдану Івановичу.          

У зв’язку із втратою службового посвідчення (серії ПС № 084 324 від 22 травня 2015 
року) відповідальним виконавцем групи моніторингу відомчих стандартів прикордонного 
контролю відділення обслуговування АДПСУ сержантом Вольським Арсеном Михайлови-
чем вважати зазначений документ недійсним.

оголошення

Катерина СОРОКОПУД 

Цього ж дня відкрито меморіальну час-
тину Галереї Слави міста Черкаси. Вона при-
свячена пам’яті героям, які на сході нашої 
держави віддали своє життя за її непоруш-
ність. Усі вони – місцеві жителі й посмертно 
нагороджені пам’ятним знаком «За заслуги 
перед містом Черкаси» I ступеня.  У меморі-
альній частині Галереї розміщено світлини та 
інформація про 21 черкащанина, загиблого в 
АТО. Серед них – і герої Навчального цен-
тру, а саме: Ігор Момот, Віталій Вінніченко, 
Володимир Гречаний, Микола Зайцев, Павло 
Лазаренко, Ігор Петрів, Сергій Лифар і Сер-
гій Єпіфанов.

– З перших днів АТО на захист неза-
лежності та територіальної цілісності Укра-
їни стали тисячі патріотів. І не лише про-
фесійні вояки, прикордонники, а й сотні 
добровольців, які раніше навіть не тримали 
зброї в руках. Їхні ряди активно поповнили 
й жителі нашого міста – наголосив голова 
Черкаської міської ради Анатолій Бонда-
ренко.

Своїми спогадами про бойових побра-
тимів із Навчального центру поділилися 
майор Богдан Панківський і старший лейте-
нант Роман Занько. 

У березні 2014 року на виконання наказу 
мотоманеврена група, яку очолив Ігор Момот, 
вибула на захист рубежів нашої держави. 

– Мені безпосередньо доводилося спіл-
куватися з кожним, хто загинув, – говорив 
Богдан Панківський. – Тоді на кожному 
шикуванні полковник Ігор Момот звертався 
до підлеглих з одним і тим самим запитан-
ням: «Хто не готовий виїхати і виконувати 
бойове завдання?». Але таких не було, всі 
йшли разом до останнього.

Роман Занько, згадуючи про Сергія 
Лифаря, який був його першим командиром 
на строковій службі, розповідав: «Він був 
людиною досвідченою, мужньою і водночас 
веселою».

Згадавши про подвиг загиблих героїв, 
учасники зібрання хвилиною мовчання 
вшанували їх пам’ять.                                   n

Поріднені подвигом
У Черкасах біля 

пам’ятника «Героям Небесної 
Сотні», урочисто вшанували 
учасників Революції гідності. 
На Соборній площі пройшов 
молебень, у якому взяли участь 
керівництво та персонал 
Навчального центру імені 
генерал-майора Ігоря Момота, 
керівники обласного центру, 
його мещканці, волонтери, 
ветерани та духовенство.

Володимир ЗАХАРЧУК

Окрім керівництва та персоналу 
навчального закладу на заході були при-
сутні учасники Євромайдану, представники 
області та міста. З трибуни не лунало довгих 
промов, ніхто не розповідав про ту страшну 
трагедію. Один за одним курсанти винесли 
портрети хмельничан, полеглих під час Рево-

люції гідності. Учасники заходу схилили 
голови перед цвітом нашої нації, його слав-
ними синами й доньками, котрі у розквіті 
сил поклали своє життя в боротьбі за волю 
і кращу долю України. Водночас присут-
нім демонстрували кадри палаючої столиці, 
коли, власне, й загинули молоді патріоти. У 
залі сиділи очевидці тих подій. Хмельнича-
нин Анатолій Панчук не міг не прийти того 
дня, адже й досі пам’ятає той пронизливий 
біль, коли отримав міліцейську кулю в спину. 
Сьогодні, повністю одужавши, він прийшов 
віддати данину пам’яті полеглим землякам. 

Хвилиною мовчання було вшановано 
усіх, хто поклав життя за долю, за волю, за 
незалежність і свободу нашої з вами єдиної 
України!                                                          n

Пам’ятаємо, шануємо, сумуємо

У Національній академії 
Держприкордонслужби України 
ім. Б. Хмельницького пройшов 
вечір-реквієм, приурочений Дню 
Героїв Небесної Сотні.


