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КОМПЕТЕНТНО ПРО ГОЛОВНЕ ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Президент України Петро 
Порошенко підписав закони, 
які посилюють відповідальність 
військовослужбовців і мобілізованих 
під час особливого періоду. За цими 
законами  також надано додаткові 
права командирам і покладено на 
них нові обов’язки.

У Будинку Уряду відбулася спільна прес–
конференція Голови Держприкордонслужби 
України Віктора Назаренка та першого 
заступника Голови Служби безпеки України 
Юрія Артюхова. Посадовці поінформували 
представників мас–медіа про результати співпраці 
відомств у сфері боротьби з організованою 
злочинністю на державному кордоні.

Державний кордон України перетнуло

1,212 млн. 
осіб

 319 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

328 
осіб

Вилучено

11 од.
зброї

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

718 
тис. грн.

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 2 од.
боєприпасів

з них 14
незаконних мігрантів

>

Новий імпульс співпраці

4
стор.

Зоряна команда

Вони першими з українських 
силовиків прийшли в село з миловидною 

назвою Зоря, що на Донеччині. Ці хлопці 
поламали всі штампи, які сіє ворожа пропаганда. 

Вони не приймали в їжу немовлят, не винищували 
снігурів, не ґвалтували пенсіонерок. Прикордонники стали 

добрими сусідами, захисниками, вони внесли неабиякий вклад 
у розвиток культурного життя села, патріотичне виховання молоді, 

та й по господарству чим могли допомагали. Після майже піврічного 
перебування в зоні АТО прикордонники з Зорі повернулися до рідного 

Чернівецького прикордонного загону, залишивши по собі лише добру згадку.

5
стор.

За законами особливого періоду

7
стор.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ НА КОНТРОЛІ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

СПІЛЬНА ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ

Віктор ВИРВА

Керівники області ознайомилися з об
лаштуванням державного кордону та ви
вчили проблемні аспекти роботи прикор
донників щодо його охорони й захисту.

Під час відвідування міжнародного 
пункту пропуску для автомобільного спо
лучення «Виступовичі» Сергій Машков
ський наголосив, що всі проблеми краще 
вивчати на місцях, а не в кабінетах, адже 
є можливість поспілкуватися з людьми та 
оцінити реальний стан справ. 

«Між усіма службами та структурами 
має бути чітка співпраця та координація 
з огляду на ситуацію у східних областях 
України. Ми повинні посилити контроль 
та забезпечити надійний тил на всій про
тяжності державного кордону. Зараз з Рес
публікою Білорусь у нас добросусідські від

носини, але це не означає, що ми можемо 
бути повністю спокійними за цю ділянку 
державного кордону», – додав голова обл
держадміністрації Сергій Машковський.

За словами Віталія Француза, поки си
туація в нашій державі була спокійною, 

на облаштування державного кордону не 
звертали особливої уваги. Проте зараз під
ходи змінилися, адже в умовах військових 
дій варто посилити контроль за державним 
кордоном всієї України. 

«З бюджету виділили кошти на укріп
лення кордону. Однак це вимагає не лише 
фінансової підтримки, а й допомоги від 
інших служб. Сьогодні ми переконалися, 
що прикордонники гідно виконують свої 
завдання, а тому їм потрібно в цьому до
помагати», – наголосив голова обласної 
ради.

Начальник Північного регіонального 
управління Державної прикордонної служ
би України Володимир Плешко висловив 
вдячність керівництву області за увагу до 
необхідності облаштування державного 
кордону.

Голова облдержадміністрації та голо
ва обласної ради відзначили, що началь
ник Північного регіонального управління 
Державної прикордонної служби України 
сам піднімає гострі проблеми та ініціює 
їх вирішення, залучаючи представників 
влади різного рівня. Саме завдяки такому 
підходу до роботи вдасться забезпечити 
мир і спокій не лише на Житомирщині,  
а й в Україні.                                                 n

З кабінетів – на кордон
Голова облдержадміністрації Житомирської області Сергій 
Машковський та голова обласної ради Віталій Француз  нещодавно 
перебували з робочим візитом в Овруцькому  районі, територією 
якого проходить державний кордон України з Республікою Білорусь.

Андрій КУЧЕРОВ

Петро Порошенко висловив 
слова подяки волонтерам, які 
взяли на себе функції держави в 
ситуації, коли в країні фактично 
не було армії, «на найважчому 
етапі агресії проти України». 
«Це був поклик душі й позиція 
справжніх патріотів», – наголо
сив Глава Держави. Він відзна
чив, що волонтери працюють 24 
години на добу. «Ми продемон
стрували, що ми можемо битися 
за нашу Батьківщину», – сказав 
Президент. Він повідомив про 
намір поширити модель залу
чення волонтерів на діяльність 
усіх  міністерств і відомств.

У свою чергу волонтери 
представили Президенту про
екти реформ. Вони поінфор
мували, що розробили більше 
30 законодавчих ініціатив та 
передали Президенту законо
проект щодо норм і стандартів 

харчового забезпечення, який 
дозволить за 3 місяці перейти до 
нового стандарту забезпечення 
солдатів їжею.

Ігор Мельник представив 
концепцію реформи забез
печення військових житлом і 
управління військовим нерухо
мим майном, яка передбачає, 
зокрема, до 2020 року ліквіду
вати чергу тих, хто має потребу 
у постійному житлі. Вже підпи
сано документи на проведення 
повної інвентаризації земель і 
майна, якої не було з 1992 року. 
У реалізації програми робиться 
акцент на небюджетне фінансу
вання.

Президент України відзна
чив, що до вирішення проблеми 
забезпечення військових служ
бовим житлом варто залучати 
фінансування інших країн під 
довгострокові державні гаран
тії. При цьому, за його словами, 
в питанні забезпечення житлом 
буде використовуватися досвід 
країн НАТО.

Вікторія Карт представила 
пілотний проект логістики. З 
жовтня 2015 року планується 
забезпечити автоматизацію об
ліку та логістики у сфері речово
го забезпечення. Глава Держави 
наголосив на тому, що «цей про
ект демонструє ефективність 
нашої співпраці з НАТО, бо 
тут використовуються трастові 
фонди та досвід НАТО». Пре
зидент зазначив, що цього року 
нова програма логістики має за
працювати, в тому числі – щодо 
речового забезпечення.

Тетяна Ричкова представи
ла проект інституціональної 
реформи закупівель. У цьому 
контексті Глава Держави пові
домив про проведення проце
дури визначення підрядника на 
будівництво фортифікаційних 
споруд. Президент закликав во
лонтерів долучитися до забезпе
чення прозорості цього процесу.

Костянтин Лєснік пред
ставив проект реформи норм 
і стандартів речового забез

печення. Він подарував Пре
зиденту зразок нової форми, 
яку вироблено в Україні. Глава 
Держави тут же приміряв її. 
Волонтери сподіваються, що з 
другого півріччя матимуть змо
гу закупати для військових нову 
форму, виготовлену за новими 
стандартами.

«Волонтерський десант гото
вий зайнятися озброєнням», – у 
відповідь на ці слова волонтера 
Петро Порошенко висловився 
за створення волонтерської ко
легії при державному підприєм
стві «Укроборонпром».

«Кожен з вас, дякуючи на
полегливій роботі, щось змі
нив», – сказав Президент, 
звертаючись до волонтерів із 
словами подяки. «Ми працю
ємо таким чином, щоб кожна 
копійка платника податків ви
користовувалася ефективно. 
Ми наводимо порядок. Країна 
сьогодні потребує рішучого на
ведення порядку», – наголосив 
Глава Держави.                            n

Додому повертаються герої

Василь ДРОЗДОВ

– Додому повертаються справжні герої, 
які першими кинулися захищати Батьківщи
ну. Коли вони пішли, в нас була інша держава, 

інші Збройні Сили та інша якість підготовки. 
Маємо створити всі умови для українських 
героїв, – наголосив Петро Порошенко.

За словами Президента, з 18 березня по 1 
травня підлягають звільненню 35 тисяч 300 
військовослужбовців. Глава Держави окрес
лив найголовніші завдання: видача посвід

чень учасників АТО, забезпечення земель
ними ділянками та повернення на попередні 
місця роботи. Він також акцентував на вре
гулюванні питань щодо реструктуризації 
кредитних зобов’язань бійців.

Крім того, Глава Держави звернув увагу 
на питання повного або часткового звіль
нення героїв АТО від сплати комунальних 
послуг, а також на залучення їх до місцевого 
самоврядування. «Маємо відкрити соціальні 
ліфти для тих, хто прийняв рішення іти в по
літику для того, щоб політика оновилася, на
приклад, під час місцевих виборів. Це дуже 
важлива справа. Впевнений у тому, що якість 
місцевої політики значно зросте», – зазна
чив Петро Порошенко.                                    n

Реформатори 
з волонтерського 
десанту
Днями відбулася зустріч «Волонтерського 
десанту» Міноборони з Президентом України, під 
час якої обговорювалися проблеми матеріально–
технічного забезпечення військових формувань.

Глава Держави під час публічних заходів зробив декілька заяв, 
що стосуються процесу демобілізації та всебічної уваги до 
проблем учасників АТО. Президент Петро Порошенко доручив 
главам обласних державних адміністрацій підготуватися до 
підтримки тих, хто повертається з передової. 

n Створено 
Воєнний кабінет

Президент Петро Порошенко 
підписав Указ, яким увів у дію 
рішення Ради національної 
безпеки і оборони України 
від 18 лютого 2015 року «Про 
додаткові заходи щодо зміцнення 
національної безпеки України». 
Зокрема, документом затверджено 
Положення про Воєнний кабінет 
РНБО.

Згідно з Положенням, Воєнний 
кабінет є робочим органом Ради 
нацбезпеки і оборони в особливий 
період, основними завданнями 
якого є обговорення пропозицій 
щодо застосування сил і засобів 
структур сектору безпеки та 
оборони України для відбиття 
збройної агресії проти України; 
визначення потреб в особовому 
складі, озброєнні, військовій 
техніці, матеріальнотехнічних, 
енергетичних, фінансових, 
інформаційних та інших ресурсах, 
а також потреб у військовій 
допомозі Україні від іноземних 
держав і міжнародних організацій; 
переведення національної 
економіки для функціонування 
в умовах особливого періоду та 
прийняття рішень про загальну 
або часткову мобілізацію, 
демобілізацію.

Головою Воєнного кабінету є 
Президент, секретарем —  
Секретар РНБО. До складу 
Кабінету також входять Прем’єр
міністр, міністри внутрішніх 
справ, закордонних справ 
та оборони, Голова Служби 
безпеки України, начальник 
Генштабу Збройних Сил, 
Голова Держприкордонслужби, 
командувач Нацгвардії, Глава 
Адміністрації Президента, а також 
за згодою Голова Верховної Ради.

Сергій ПОЛІЩУК

n Скоротить час 
та зменшить черги

Україна та Румунія домо
вилися про значний прогрес у 
малому прикордонному русі. Про 
це повідомив Президент Петро 
Порошенко після зустрічі з румун
ським колегою Клаусом Вернером 
Йоханнісом. 

«Ми дали відповідні завдання 
нашим міністрам для того, щоб че
рез механізми малого прикордонно
го руху спростити режим перетину 
кордону», – сказав Порошенко. 

Будуть дані доручення про 
створення спільних пунктів про
пуску, що сприятиме боротьбі з 
корупцією, спростить перетин 
кордону, скоротить час та змен
шить черги.

У свою чергу Йоханніс 
повідомив, що обговорювалися 
перспективи взаємодії між 
Україною, Румунією та Польщею як 
країнами, які мають географічну та 
історичну близькість.

«Я вважаю важливим, що 
ми маємо кількох сусідів, які 
поважають кордони. Нам потрібно 
посилити регіональну співпрацю 
між Польщею, Україною та 
Румунією, створити певну групу 
солідарності. Таке посилення 
координації в Східній Європі 
дозволить значно покращити 
співпрацю на регіональному та 
загальноєвропейському рівні», – 
сказав він.

Олена ТАЩИЛІНА
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ГАРЯЧІ БУДНІТУРБОТА

n Собака 
спрацював  
на «відмінно»

Прикордонники Бердянського 
загону разом зі співробітниками 
СБУ, отримавши оперативну 
інформацію, зупинили вночі 
на адмінмежі з Кримом для 
додаткової перевірки автомобіль 
Daewoo. Правоохоронці залучили 
натренованого на пошук 
наркотиків службового собаку, 
за допомогою якого виявилося, 
що водій – громадянин України 
– сховав під сидінням три 
пластикові літрові пляшки з 
«травичкою». Наразі порушника 
разом з автомобілем передано 
співробітникам СБУ.

Людмила ТКАЧЕНКО

n Хто загубив 
«Смелак»?

У ході спільного відпрацювання 
оперативної інформації право
охоронці відділу прикордонної 
служби «Велятино» Мукачівського 
прикордонного загону та співробіт
ники Державної служби бороть
би з економічною злочинністю 
Хустського РВ УМВС виявили на 
околиці селища Березово Хуст
ського району, в урочищі Гонцош, 
незареєстрований малий літальний 
апарат. Літак марки «Смелак Z37», 
ймовірно, використовувався для 
нелегального переміщення контра
банди через державний кордон. 
Тривають оперативні дії.

Олексій ФЕДОРОВ

n Горе–
мандрівники 
назвалися 
в’єтнамцями

Прикордонники відділу 
«Горонглаб» Мукачівського загону 
вночі за допомогою приладу 
нічного бачення помітили 
групу осіб, які рухалися у бік 
державного кордону. Невідомі 
йшли полем, намагаючись обійти 
пункт пропуску. Однак чотирьох 
«мандрівників» без документів 
правоохоронці затримали 
своєчасно. Під час бесіди ті 
повідомили, що є громадянами 
В’єтнаму. Затриманих доправили 
до відділу прикордонної служби для 
проведення перевірочних заходів і 
адміністративнопроцесуального 
оформлення документів.

Людмила ТКАЧЕНКО

n «Бігун» 
з кримінальним 
минулим

На Одещині прикордонники 
відділу «Степанівка» Білгород
Дністровського загону спільно 
з військовослужбовцями 
Нацгвардії України затримали 
порушника, який перебував у 
розшуку. Військові зупинили 
чоловіка, котрий стрімко біг у 
бік кордону з Молдовою, за 20 
метрів від держрубежу. Під час 
проведення перевірочних заходів 
було встановлено, що затриманий 
громадянин знаходиться у розшуку 
за здійснення кримінального 
правопорушення, а саме – 
вчинення крадіжки.

Андрій ДЕМЧЕНКО

Катерина СОРОКОПУД 

Щоправда, зазвичай радісну 
подію отримання власного жит
ла цього разу затьмарено тим, 
що чоловіки, які мріяли пода
рувати своїм сім’ям комфорт, 
віддали своє життя, захищаючи 
територіальну цілісність країни. 
Тож заходити в оселі, де мало 
би вирувати щастя, Людмилі 
Зайцевій, Тетяні Петрів та Іри
ні Він ніченко – удовам майорів 
Миколи Зайцева, Ігоря Петріва 
та Віталія Вінніченка і їхнім ді
тям довелося самим.

Хоча насправді такого роду 
новосіль мало би бути не три а 

п’ять. Принаймні на таку кіль
кість квартир розраховував 
Уряд, коли у серпні виділяв  
1 мільйон 640 тисяч гривень для 

сімей загиблих оршанецьких 
прикордонників. Та коли вони 
нарешті дійшли до місця при
значення, свою справу зробила 
інфляція. Грошей вистачало вже 
тільки на два окремих помеш
кання. 

Тоді до справи допомоги рід
ним спочилих патріотів долучи
лася обласна влада Черкащини. 
За сприяння голови облдержад

міністрації Юрія Ткаченка було 
виділено ще 650 тисяч гривень із 
бюджету області, на які вдалося 
придбати ще одну квартиру. 

Питання про надання житла 
ще двом родинам – сім’ям Сер
гія Єпіфанова та Володимира 
Гречаного в області наразі вирі
шується.

Ключі від нових квартир дру
жинам вручив заступник голови 
– керівник апарату облдерж
адміністрації Віталій Коваль.

«Із відчуттям поваги згаду
ємо про подвиг наших това
ришів, схиляємо голови перед 
тими, хто віддав життя в бо
ротьбі за збереження  сувере
нітету нашої країни» – наголо
сив у своїй промові начальник 
Нав чального центру полковник 
Дмитро Коцеруба.

Хвилиною мовчання при
сутні згадали дванадцять вій
ськовослужбовців Навчального 
центру, які віддали своє життя, 
виконуючи бойове завдання у 
східних регіонах України.          n

У Навчальному центрі Держприкордонслужби 
три родини прикордонників отримали ключі 
від нових квартир, розташованих у новобудові 
у центрі Черкас. 

СПІВПРАЦЯ

Квартира за тата

НАГОРОДА ГЕРОЮ

Тетяна ФІЛІПЕНКО

Голова Держприкордонслужби Укра
їни Віктор Назаренко відвідав у Цен
тральному клінічному госпіталі ДПСУ 
Рустама Росула, який дістав поранення 
під час виконання завдань у зоні АТО. 10 
жовтня 2014 року солдат Росул у складі 
прикордонного наряду виконував служ
бові завдання неподалік селища Оленівка 
Мар’їнського району Донецької області.  

Наряд був обстріляний бойовиками зі 
стрілецької зброї. Солдат Росул одним із 
перших почав здійснювати вогневе при
криття для виходу своїх товаришів зпід 
обстрілу. Під час бою прикордонник 
отримав поранення грудної клітки та ін
ших частин тіла.

Віктор Назаренко вручив Росулу Рус
таму державну нагороду – орден «За муж
ність» ІІІ ступеня, подякував прикордон
нику за стійкість при виконанні бойового 
завдання та побажав якнайшвидшого оду
жання.                                                                                              n

Одужуй швидше, мужній воїне!

Роман ПАВЛЕНКО

Основними під час зустрі
чі були  питання підвищення 
ефективності заходів зі спіль
ного патрулювання ділянки 
кордону з метою протидії неза
конній міграції та контрабанд
ній діяльності. Було досягнуто 
домовленостей щодо збільшен
ня чисельності спільних патру
лів і періодичності їх проведен
ня, зокрема і в нічний час. Крім 

того, угорські прикордонники 
запропонували українським 
колегам розпочати спільний 
моніторинг річкової ділянки 
на плавзасобах, а також ви
користовувати для спостере
ження прикордонну авіацію 
Угорської поліції. На підтвер
дження добрих намірів  було 
проведено перший спільний 
авіамоніторинг українсько
угорського кордону за учас
ті керівництва Чопського і  
Мукачівського прикордонних 
загонів.                                           n

Межуємо 
по-європейськи
Днями в місті Берегшурань (Угорщина) керівники 
Чопського та Мукачівського прикордонних загонів 
– полковники Олексій Гавель та Юрій Ковтун – 
провели прикордонно–представницьку зустріч зі 
своїми угорськими колегами.

У Львові відбулася 
зустріч керівників 
прикордонних 
відомств України та 
Польщі – Віктора 
Назаренка та Домініка 
Трача, під час якої 
сторони обговорили 
питання співпраці. 

Андрій ДЕМЧЕНКО

Передусім очільник Держ
прикордонслужби ознайомив 
свого колегу з ситуацією на Схо
ді України та адмінмежі з тим
часово окупованою АР Крим.  
Віктор Назаренко наголосив, 
що, незважаючи на значну 
концентрацію сил і ресурсів 
відомства в цих регіонах, охо
рона кордону з країнами ЄС та 
з Польщею зокрема залишаєть
ся одним із основних завдань 
Держ прикордонслужби. 

Керівники прикордонних 
відомств відмітили, що основ
ними загрозами на спільній 
ділянці кордону залишаються 
незаконна міграція та контра
бандна діяльність, особливо – 
переміщення сигарет. 

Глави відомств позитив
но оцінили результати спіль
ного патрулювання, рівень 
співробітництва з обміну ста

тистичною та аналітичною ін
формацією. Обговорювалося й 
питання співпраці оперативно
розшукових органів. Важливим 
її результатом, зокрема, стало 
викриття каналу незаконного 
переправлення громадян Сирії, 
організаторів якого засуджено в 
Україні й Польщі.

Сторони відмітили збіль 
шення пасажиротранспорт
ного потоку та позитивно оці
нили вжиті заходи для забезпе
чення ритмічності пропускних 
операцій. 

Віктор Назаренко висловив 
щиру вдячність Домініку Тра
чу за організацію відпочинку в 
Польщі для сімей українських 
прикордонниківучасників 
АТО та тих, хто вийшов з анек
сованого Криму. На завершен
ня зустрічі сторони підписа
ли план співробітництва на  
2015–2016 роки.                              n

Як добрі сусіди
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КОМПЕТЕНТНО ПРО ГОЛОВНЕ

Ольга МІРОШНИЧЕНКО 

Як зазначили ініціатори заходу, на сьогодні взаємодія 
обох служб у сфері протидії транскордонній злочинності 
набула нового імпульсу. Серед найважливіших напрямків 
співпраці – здійснення спільного кримінального аналі
зу та оцінки ризиків, створення об’єднаних оперативних 
груп, а також планування й проведення цільових міжрегіо
нальних операцій.

– Ми спільно впроваджуємо сучасні форми та методи 
виявлення осіб, причетних до екстремізму, пошуку засобів 
терору й диверсій, вдосконалюємо способи протидії неза
конній міграції, торгівлі людьми та економічній злочин
ності, – підкреслив у своїй доповіді Віктор Назаренко.

НЕ ДАТИ ШАНСУ 
МІЖНАРОДНИМ ЗЛОЧИНЦЯМ 

Про ефективність взаємодії прикордонників і СБУ 
свідчать результати діяльності обох служб за минулі місяці. 
Так, з жовтня 2014 року зусиллями відомств викрито 23 ка
нали незаконної міграції, встановлено 65 осіб, причетних 
до їх діяльності, та розпочато 13 кримінальних проваджень 
за незаконне переправлення іноземців через державний 
кордон. При цьому спільні заходи проводяться як на кана
лах в’їзду й концентрації мігрантів, так і на напрямках ви
буття з України. На сьогодні вже ліквідовано сім каналів і 
затримано тринадцять організаторів. Загалом за цей період 
затримано1080 нелегальних мігрантів, 5240 – не пропуще
но в Україну.

Іншим важливим завданням служб є протидія між
народній торгівлі людьми. Так, з початку року затримано 
п’ятьох торговців живим товаром. Зокрема, в Житомир
ській області двом громадянам України висунуто підозру 
в переправленні співвітчизників до Туреччини з метою 
трансплантації органів. На Київщині затримано зловмис
ників, які вербували українських жінок для подальшої екс
плуатації у сфері сексіндустрії в країнах Близького Сходу. 
У Херсонській області упереджено примусове вивезення 
українських дітей та інвалідів для залучення до жебрацтва 
на території Росії й у тимчасово окупованому Криму.

За всіма фактами розпочато кримінальні провадження. 

ДЕСЯТКИ МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ 
ПОВЕРНУТО ДЕРЖАВІ 

Під час пресконференції зазначалося, що на вико
нання визначених Президентом України завдань з жовтня 
2014 року кардинально посилено протидію незаконному 
переміщенню через кордон товарів і вантажів. За цей час, 
без урахування смуги безпеки в зоні проведення АТО, за
тримано контрабанду на загальну суму понад 80 мільйонів 
гривень. В основному це сигарети (південна та західна ді
лянки), спирт і алкогольні вироби (кордон з Молдовою), 
продукти харчування та промислові товари (східна ділян
ка, особливо в межах Сумської області).

Основним контрабандним товаром були й залишають
ся тютюнові вироби. Лише з жовтня було вилучено майже 
1,5 мільйона пачок сигарет. До прикладу, на Чернівець
кому та Мукачівському напрямках припинено 66 спроб 
переміщення до Румунії майже 350 тисяч пачок сигарет, а 
на Придністровському сегменті лише в лютому затримано 
понад 325 тисяч пачок сигарет на суму більше семи міль
йонів гривень. 

Третього березня прикордонники Луцького загону 
спільно зі співробітниками СБУ викрили канал контра
банди залізницею сигарет до Польщі. Із схованок, облад
наних всередині колод, вилучено майже 25 тисяч пачок 
тютюнових виробів. За декілька днів у пункті пропуску 
«Порубне» на кордоні з Румунією під час огляду вантажів
ки з пиломатеріалами виявлено понад 126 тисяч пачок си
гарет. Тютюнові вироби знаходили у вантажних вагонах під 
рудою, в деревному вугіллі, у подвійних днищах і стінках 
автомобілів.

Відзначається активізація контрабандного переміщен
ня споживчих товарів і на східній ділянці. Тільки в Сум
ській області припинено 44 спроби переправлення поза 
пунктами пропуску сала, сиру, взуття та інших товарів ши
рокого вжитку на суму 1,5 мільйона гривень.

Крім того, упереджено шістнадцять спроб вивезення 
бурштину загальною вагою майже 300 кілограмів. Найбіль
ші партії «сонячного каміння» виявлені в пункті пропуску 
«РаваРуська», аеропортах «Бориспіль», «Жуляни» і «Львів». 
Так, 22 лютого в аеропорту Львова було затримано троє осіб 
з 75 кг бурштину вартістю понад 2,5 мільйона гривень.

У пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Поль
щею, припинено спроби незаконного ввезення в Україну 
комп’ютерної техніки та кондитерських виробів. Контра
банда завозилася за сприяння корумпованих посадовців 
контрольних служб. За даними фактами розпочато кримі
нальні провадження. Зокрема, 6 листопада минулого року 
задокументовано факт порушення порядку процедури 

прикордонномитного оформлення великої партії оргтех
ніки. Інший випадок мав місце четвертого лютого цього 
року. За документами з Польщі в Україну везли кондитер
ські вироби, фактурна вартість яких складала 19,3 тисячі 
євро. Проте за матеріалами, отриманими від спецслужб 
Німеччини, було встановлено, що дійсна вартість зазна
ченого товару складає більше 32 тисяч євро.

Також припинено низку злочинних схем у морських 
та річкових портах. Зокрема, на Дунаї упереджено декіль
ка спроб незаконного переміщення нафтопродуктів. Як 
приклад, у лютому спільно з СБУ в Ренійському порту ви
крито канал незаконного ввезення високоякісного паль
ного під виглядом вторинних нафтопродуктів. Затримано 
російське судно з понад 1600 тоннами платформату (при
садки для нафти), який намагалися ввезти без сплати по
датків. Організатори злочинних схем також намагаються 
використати порти Миколаєва для фальшивого транзиту 
сигарет з Білорусі в Туреччину, реально повертаючи їх в 
Україну. Вже цього місяця в ході спільних заходів нами ви
явлено 23 контейнери з сигаретами такого транзиту. 

Результативною є взаємодія відомств і на кримському 
напрямку. Так, у лютому викрито канал незаконного пере
міщення до півострова продуктів харчування. У двох ви
падках затримано 14 автомобілів, що перевозили понад 
270 тонн продуктів за підробленими документами. Розпо
чато шість кримінальних проваджень. 

Крім цього, припинено декілька спроб контрабанди 
валюти (91 тисяча доларів США, 4,93 мільйона гривень, 
709 тисяч рублів РФ), кольорових і дорогоцінних металів, 
серед яких 8,6 кг виробів із срібла, майже 150 кг міді та ла
туні. Загальна попередня вартість затриманих товарів на 
адмінмежі з Кримом складає майже 10 мільйонів гривень.

СМУЗІ БЕЗПЕКИ – 
ОСОБЛИВУ УВАГУ 

Окрему увагу учасники пресконференції приділили 
питанням спільних дій у районах проведення АТО. Зокре
ма, зазначалося, що нинішнього року поза контроль ними 
пунктами в’їздувиїзду затримано 15 осіб, які підозрюються 
в сепаратизмі, 263 транспортні засоби, понад 470 тонн про
дуктів харчування, в тому числі 275 тонн м’ясопродуктів, 
більше 70 тисяч літрів алкогольних напоїв. Також при
пинено незаконне ввезення з неконтрольованої території 
Донбасу 1400 тонн насіння соняшника та 10 тисяч тонн 
вугілля. Крім того, продовжуються спільні заходи з про
тидії переміщення з неконтрольованих районів пального 
низької якості, що завозиться з Ростовської області. Тіль
ки на контрольному пункті в’їздувиїзду «Курахове» у шес
ти випадках було затримано 216 тонн дизпалива та шість 
тонн бензину. А загалом за оперативною інформацією  

злочинні угруповання мали намір незаконно переправити 
50 тисяч тонн пального.

Усі затримані товари та вантажі встановленим поряд
ком передаються співробітникам фіскальної служби та 
МВС. За попередніми оцінками вартість товарів і ванта
жів, затриманих у смузі безпеки в поточному році, складає 
майже 100 мільйонів гривень.

ПАПЕРОВІ ПЕРЕПУСТКИ 
ЗАМІНЯТЬ ЕЛЕКТРОННИМИ

Як повідомили на пресконференції, за дорученням 
Президента України з метою удосконалення пропускних 
операцій на контрольних пунктах в’їздувиїзду на лінії 
розмежування опрацьовано спільний План, яким перед
бачено автоматизований контроль осіб за вже виданими 
перепустками та у перспективі – видачу нових електрон
них дозволів. 

– З шостого березня цього року ми перейшли на но
вий формат перевірки на лінії розмежування в зоні про
ведення АТО. Наразі організовано службу прикордонних 

нарядів на чотирьох блокпостах ЗСУ першого оборонного 
рубежу, – зазначив Голова Держприкордонслужби Віктор 
Назаренко. – Це дозволить нам здійснювати попередній 
контроль за рухом осіб і транспортних засобів шляхом 
фіксації факту перетину лінії розмежування, попередньої 
перевірки осіб, видачі талонів встановленого зразка водіям 
та їх спрямування на пункти в’їздувиїзду відповідного до
рожнього коридору. 

За повідомленням керівника відомства, Державна при
кордонна служба спільно зі Службою безпеки України 
створює єдину електронну інформаційну базу осіб, яким 
видані перепустки. На даний час до неї вже внесено дані 
громадян, які отримали паперові перепустки, і ця систе
ма вже почала ефективно працювати. На думку ініціато
рів нововведення, це позитив насамперед з точки зору 
безпеки. Крім того, його запровадження дозволяє значно 
спростити процедуру контролю, зробити її швидшою й 
комфортнішою, а також дає можливість вносити до баз да
них додаткову інформацію. 

– У перспективі люди подаватимуть лише паспорт, а 
наші співробітники зможуть перевірити інформацію про 
кожного за базою даних, – підкреслив Віктор Назаренко. 
Ще один позитив – дії контролера при цьому документу
ються, що дозволяє виключити можливість суб’єктивного 
впливу на ситуацію. 

Фахівці обох відомств переконані, що нова система 
оформлення та контролю виданих перепусток вилучить 
корупційну складову з цього процесу, унеможливить фаль
сифікацію документів і дозволить більш ефективно вияв
ляти осіб, причетних до терористичної діяльності.             n

У Будинку Уряду відбулася спільна прес–конференція Голови Держприкордонслужби 
України Віктора Назаренка та першого заступника Голови Служби безпеки України 
Юрія Артюхова. Посадовці поінформували представників мас–медіа про основні 
результати співпраці відомств у сфері боротьби з організованою злочинністю на 
державному кордоні та розповіли про деякі аспекти подальшої співпраці.

Новий імпульс співпраці
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ГАРЯЧИЙ СХІД

Закінчення. Початок на 1-й стор.

СПОКІЙНЕ АТО
Коли творча група «Прикордонника 

України» прибула на ділянку відповідаль
ності Оперативнобойової прикордонної 
комендатури Чернівецького загону «Зубри», 
комендант – підполковник Сергій Юрчак 
– просив його не фотографувати. Керівник 
підрозділу переймався тим, щоб його фото, 
не дай Боже, не потрапило до рідних, бо для 
них його відрядження не було пов’язане з 
участю в АТО. Так само вчиняли багато ко
лег, аби позбавити своїх найближчих людей 
від тривалого хвилювання. 

І хоча Сергій Іванович характеризував 
свою ділянку відповідальності доволі спо
кійною, однак півроку, проведені на До
неччині, були точно не курортом. Скажімо, 
того дня, коли наша творча група працюва
ла в підрозділі, в Зорю повернувся наряд, 
який потрапив під обстріл зі стрілецької 
зброї та мінометів. Тоді прикордонники 
прийняли бій і дали ворогу трішки прочу
ханки. 

Один із учасників бою, старший солдат 
Роман Маник тоді розповів, що їхня група 
виїхала в район міста Чермалик. 

– Завдання було – убезпечити цивіль
них від нерозірваних сепаратистських мі
нометних снарядів. Поряд гралися діти, – 
наголосив Роман. 

Цивільних евакуювали, а старший на
ряду, він же сапер, з групою бойового при
криття відправився до небезпечних боє
припасів. По ньому з протилежного берега 
Павлопільського водосховища ворог від
крив вогонь з автоматів і кулеметів Калаш
никова. 

Роман на бронемобілі «Кугуар» рушив 
на прикриття побратимів. Його товариш 
вогнем з кулемета ДШК «поливав свин
цем» позиції терористичних сил. Завчасно 
виставлений спостерігач з біноклем чітко 
корегував вогонь по вогневих позиціях і 
місцях найбільшої концентрації бойовиків. 
Завдяки таким діям вся група без втрат змо
гла вийти зпід ворожого вогню. Уже вслід 
«Кугуару» противник почав класти міно
метні снаряди. На щастя, безрезультатно.

Попри обстріл, прикордонники своє 
завдання виконали – знешкодили три 
міни, які не розірвалися. 

А нині для більшості особового складу 
бойової комендатури Чернівецького за
гону постріли позаду. Бійці усі живі та не
ушкоджені повернулися у рідний загін, 
щоправда, більш як два десятки воїнів цієї 
комендатури написали рапорти й продов
жуватимуть службу в зоні АТО. 

ПОВЕРНЕННЯ
Перед виходом з Зорі прикордонники 

вишикувались і над селом голосно пролуна
ло «Слава Україні! – Героям Слава!», «Слава 
Нації! – Смерть ворогам!», «Україна – понад 
усе». Прощаючись із Донеччиною, подав 
голос і службовий собака (це відео можна 
переглянути на фейсбуксторінці газети).

Додому відправилися трьома групами – 
дві їхали залізничним транспортом, третя 
– на автомобілях. Вже дорогою яскраво пе
реконалися, що їхня місія не була марною. 
Підполковник Юрчак, який був з другою 

групою, розповідає, що в Хмельницьку, 
незважаючи, що це була 8а година ранку, 
їхній потяг зустрічали місцеві жителі з пра
порами, синіми та жовтими кульками. Піз
ніше, на станції «Львів», зустрічаючих було 
ще більше. Скандування «Герої», «Дякує
мо», рідні обійми незнайомих людей. А в 
Чернівцях бійців стрічали кохані дружини 
та діти, батьки й друзі. Емоції цих зустрі
чей словами не передати. Плакала у ці дні 
й мати Сергія Івановича. Вона лише після 
повернення сина точно дізналася, де він 
був останні півроку.

Третя група рухалася у Чернівці з ночів
лею біля Миколаєва. Прикордонники за
ночували у своїх друзів – в інтернаті. Діти 
влаштували бійцям коридор слави, через 
який під оплески пройшов кожен військо
вослужбовець. Потім був концерт і обмін 
подарунками. Учні інтернату дарували 
дядям у камуфляжах малюнки, обереги, а 
натомість отримували шеврони й прапор
ці. Усі бійці підписали прапор для музею 
інтернату. 

З нагоди повернення комендатури в 
Чернівецькому загоні провели урочистості. 
Зібралися родичі героїв, ветерани, пред
ставники ЗМІ та духовенства. Керівництво 
загону, міста й області дякували учасникам 
АТО за те, що стримували агресора, вруча
ли нагороди й обіцяли підтримку. Хотілося 
б, що їхні слова не були порожніми, адже 
дехто з тих, хто повернувся з Зорі, були в 

зоні АТО раніше – в складі інших підрозді
лів і, можливо, залишилися б на третю ро
тацію, але як офіційного статусу «учасни
ка», так і чіткої відповіді на питання: коли? 
Чому? Як? – не отримали. 

Спірним моментом урочистостей та
кож стало використання в них червоного 
прапора з серпом і молотом посередині. 
Так, це бойовий стяг частини, але ж не «за 
нашу советскую родину» стояли наші бійці 
на Донбасі. Тим більше, підступний ворог 
підтасовує історію, подаючи терористичні 
ДНР і ЛНР породженням спільного з Ро
сією радянського минулого, а Президент 

України визначив курс на обмеження ви
користання символіки тоталітарних та ін
ших недемократичних режимів. 

СХІД І ЗАХІД РАЗОМ
Село Зоря розташоване за якихось 18 

кілометрів від лінії зіткнення. Тут прохо
дила важка військова техніка, було чути 
гул і вибухи снарядів, які добряче налякали 
місцеве населення. Тому коли в селі пер
шими з військових формувань зупинилися 
прикордонники Чернівецького загону, їх 
зустріли насторожено. Як місцеві зживали
ся з новими сусідами нам розповіла голова 
сільради Надія Лапенко. 

Надія Сергіївна розказала, що коли в 
сільській амбулаторії довелося розселити 
прикордонників, місцевим жителям ста
ло якось тривожно. Одні люди адекватно 
сприйняли появу озброєних чоловіків, 
інші почали панікувати, обмежуючи дітей 
від спілкування з військовими. 

Щоб уникнути зайвих домислів в пер
шу чергу було проведено батьківські збори 
в школі і загальний схід громадян, куди 
запросили керівництво прикордонної  
комендатури. З того моменту місцеві меш
канці вже з більшим розумінням сприйма
ли прикордонників і інших військових, які 
тут з’являлися. 

– Як би ми того не бажали, але ми знахо
димося в прифронтовій зоні, і я, передусім 
дуже вдячна долі, що у нас з’явилися при

кордонники. В будьякий час дня і ночі –  
це мої помічники, – каже Зорянський сіль
ський голова. 

Надія Сергіївна розповіла, що най
більш тісний контакт прикордонників на
лагодився зі школою, де раніше не дуже 
приділяли увагу патріотичному вихован
ню. «Допомагають школі як фізично, так і 
морально, матеріально, силою, технікою, а 
також продуктами харчування, проводять 
патріотичні уроки, наші хлопці дуже тісно 
з ними контактують», – зазначила голова. 

Село теж почало підтримувати нових 
сусідів: розмістили, як змогли, посприяли в 
гігієнічнопобутових питаннях (можливості 
постригтися, помитися, попрати речі). Де
які сільчани навіть почали товаришувати з 
військовими. А от щоб спірних моментів не 
додавалося, торгівлю спиртним обмежили. 

Крім іншого, з допомогою прикордон
ників у селі гасилися спалахи паніки. 

– Хтось десь необережно пустив слово, 
а це ж радіо місцеве, і пішлопоїхало, що 
нас будуть бомбити, куди нам ховатися. 
Разом заспокоїли, – ділиться пережитим 
голова сільради. 

Наявність військовослужбовців із захід
ної України сприяла і культурному обміну. 
Проводилися різні концерти, новорічно
різдвяні заходи тощо. А особливо в Зорі 
запам’ятався приїзд творчого колективу з 
ІваноФранківщини. 

– Приїжджали до нас артисти з Коло
миї – діти. З ними в команді були і сільські 
голови, і вчителі, – розповідає Надія Сер
гіївна. – Ми зібрали всіх у клубі, артисти 
виступали в національних костюмах, грали 
на народних інструментах. Вони нам таке 
свято влаштували, що плакали ми, плакали 
хлопці, які служать тут, які згадали своїх ді
тей і свої сім’ї. 

Наша школа й садок теж концерт підго
тували, щоб всі відчували: ми – одна єдина 
родина, ми – одна неподільна Україна і всі 
прагнемо миру і добра, щоб повернутися 
до нормального мирного життя, бо роботи 
зараз, особливо на Донбасі, ще дуже бага
то, – емоційно підсумувала нашу розмову 
голова Зорі.                                                          n

Крізь вогонь та воду
Бійці ОБПК «Чернівці», відправляючись на Схід, 
були готові пройти крізь вогонь і воду, і така 
нагода їм випала навіть поза лінією зіткнення. 
Взимку вартовий прикордонник серед ночі 
побачив полум’я. Пожежа, запідозрив він, – і вже 
за мить група військовослужбовців, хто в чому, 
на бігу одягаючись, мчали на допомогу. 

Прапорщик медичної служби Чезар Нікіфореску саме тоді 
був черговим. Він розповів нам, як все відбувалося:

– Коли вартовий доповів, що бачить полум’я, я спустився 
вниз. Там був заступник коменданта з персоналу майор Олішев
ський. З ним ми першими побігли на допомогу. По прямій туди 
було метрів сімсот. Коли дісталися до будинку, то вогонь з нього 
підіймався десь на метрів 10. Почали автоматом вибивати воро
та. Підняли сусідів, які жили в другій половині хати, що горіла. 
То були чоловік та жінка, віком десь 40–45 років. Якби не ми, то 
вони б точно згоріли чи задихнулися. 

Згодом до нас підбігли ще п’ятеро колег. А от з усіх сусідів 
прийшло лише два чоловіки, які подавали нам воду з колодязя, 
все решту ми робили самі. Без сокири, без лома вправлявся ав
томатом – вибивав вікна та двері. Врештірешт, все загасили до 
приїзду пожежних, – розповів Чезар Теодорович. 

Він також розказав, що надворі тоді було дуже холодно, – ллєш 
воду і вона на тобі замерзає. Однак прикордонники так поспішали на 
порятунок, що двоє офіцерів – майори Сергій Олішевський та Ярослав 
Бабюк – в такий мороз прибігли в чому були – в кімнатних тапочках. 

Голова Зорянської сільради Надія Лапенко розповіла, що в тій 
половині будинку, що загорілася, жила неблагополучна сім’я. Вони 
розтопили піч і поїхали. Сусіди, які спали за стіною, навіть не під
озрювали про біду. 

– Я була настільки зворушена, коли приїхала на цю пожежу. 
Це ніч, зима, мороз більше 20 градусів, дим, вогонь і всі бігають 
як мурашки. Я вже за голосами впізнала і Сергія Вікторовича, і 
Славіка, а коли опустила вниз очі я побачила, що вони в цих кім
натних пластикових капцях прибігли. Наскільки вони сумлінно 
поставилися до цієї справи! – захопливо й хвилююче поділилася 
враженнями Надія Сергіївна.                                                                   n

ЛИЦАРІ ЗВИТЯГИ

Шпальту підготував Олег БОЙКО, фото автора та Сергія БРОВКА

Зоряна команда
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Відпрацювали заняття – 
врятували життя

Одеська благодійність
Одеському клінічному шпиталю 
Держприкордонслужби України вручили 
реанімобіль, кошти на який зібрали  
небайдужі жителі Південної Пальмири. 

ДОПОМОГА

Олександр ЯКОВЕНКО, 
фото автора

Оснащений необхідним об
ладнанням і медикаментами, 
госпіталь все ж відчував наявну 
потребу в сучасній техніці для 
транспортування поранених та 
надання невідкладної медич
ної допомоги. Розуміючи, що 
питання потрібно вирішувати 
у стислі строки, керівництво 
шпиталю звернулося за допо
могою до громадськості. Та й 
медперсонал не цурався брати 
участь у благодійних акціях по 
збиранню коштів.

Благодійний фонд Соціаль
ної допомоги військовослуж
бовцям «Сила добрих сердець» 
спеціально для Одеського клі

нічного госпіталю Держприкор
донслужби відкрив благодійний 
розрахунковий рахунок. Отож 
завдячуючи одеській громаді за 
кілька місяців прикордонникам 
вдалося зібрати необхідні кошти. 

Начальник поліклінічного 
відділення госпіталю майор ме
дичної служби Дмитро Лайтан 
зазначив, що в реанімобілі є все 
необхідне для надання допо
моги, транспортування хворих і 
поранених. Оснащений дихаль
ною апаратурою, лабораторно
діагностичним апаратом і 
технікою, яка дозволяє моні
торити серцевосудинну діяль
ність, транспортний засіб дасть 
можливість економити час, що 
є першочерговим фактором 
при наданні медичної допомо
ги, особливо там, де вона вкрай  
необхідна.                                         n

ТРЕНІНГ

Євген РОКИТСЬКИЙ,
Руслан ГРЕХ

Волонтерська інструкторська 
група, організована Громадською 
Радою при Адміністрації Держпри
кордонслужби України спільно із 
громадським об’єднанням «Патрі
от» та «Десна Рескью Тім», провела 
спеціалізоване навчання з тактич
ної медицини з українськими при
кордонниками, котрі наразі несуть 
службу в секторі «М» у зоні АТО. 

Протягом трьох днів вітчиз
няні інструкториволонтери з 
військовослужбовцями вивча
ли і практично відпрацьовува
ли навички надання екстреної 
медичної допомоги в «черво
ній» (безпосередня зона бойо
вого контакту, де найімовірніше 
отримати поранення) та «жов
тій» (відносно спокійна зона, 
відсутні перестрілки, проте від
новлення вогню можливе будь
якого моменту) зонах бойового 
контакту. Окрім того, в якості 
благодійної допомоги прикор

донним частинам передали ін
дивідуальні комплекти медичної 
допомоги, укомплектовані за 
стандартами НАТО.

Найближчим часом Гро
мадська рада при Адміністрації 
Служби спільно з міжнародними 
благодійними організаціями та 
експертами, зокрема інструктора
ми з тактичної медицини, проведе 
громадські слухання розроблено
го проекту стандарту тактичної 
медичної підготовки військово
службовців ДПСУ. Також плану
ється впровадження навчальних 
систем тактичної медицини на 
рівнях як рядового військово
службовця, так і  фельдшера в усіх 
бойових підрозділах відомства.

Окрім того, в рамках проекту 
«Захист патріотів» в Лугансько
му прикордонному загоні також 
відбувся тренінг із тактичної ме
дицини з військовослужбовця
ми, які несуть службу в зоні АТО.

Насамперед прикордонники 
отримали знання  та практичні 
навички з надання першої медич
ної допомоги в бойових умовах, 
яка вкрай необхідна ще до при
буття медиків. В ході проведення 
курсів фахівці звертали увагу при
кордонників саме на наданні до
медичної допомоги при поранен
нях, які найчастіше спричиняють 
летальний фінал. Військовослуж
бовцям також вручили покращені 
аптечки першої меддопомоги.

Організатори тренувань ма
ють сподівання, що такі тренін
ги стануть військовослужбовцям 
у нагоді й у результаті вбережуть 
не одне життя.                                n

В умовах війни важливо не лише виконати 
завдання, але й зберегти при цьому найцінніше – 
людське життя. Правильно надавати догоспітальну 
медичну допомогу пораненому, аби пізніше його 
доставили до медзакладу, де за нього візьмуться 
професіонали, прикордонників навчали під час 
тренінгів із тактичної медицини, організованих 
вітчизняними волонтерами.

ЮВІЛЕЙ

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Ще за часів, коли Україна була однією з республік 
«єдиного та неподільного», закінчуючи Черкаське медич
не училище, юний медик Людмила обрала місцем роботи 
МВС. Тоді вона й гадки не мала, де ж воно – те селище 
Сєвєрная Чєрнушка, що в Свердловській області. Адже 
там, у російській глибинці у місцевій виправнотрудовій 
колонії пустували посади медсестер.

Сьогодні Людмила Олексіївна з посмішкою згадує 
ті часи, мовляв, романтики хотілося, а енергії було хоч 
відбавляй. Ось так одного прекрасного дня їхало в потя
гу четверо сповнених ентузіазму юних медиків до місця 
свого розподілу. Та на півдорозі двоє випускниць учили
ща передумали й повернули назад. Воно й не дивно, адже 
все, що їм було відомо, – це те, що пацієнти їхні перебу
ватимуть за колючим дротом. Мабуть, цей факт і налякав 
дівчат. Але це аж ніяк не про нашу ювілярку. 

Людмила із запалом приступила до роботи. Першим 
правилом було завжди тримати дистанцію з пацієнтом, 
адже в’язні частогусто хотіли бачити в медсестрі това
риша, якому можна поплакатися на несправедливу долю. 
А цього допустити аж ніяк не можна було. У вільний час 
наша героїня з друзями любила піти назбирати грибів, 
ліси там, каже, пречудові.  18річна черкащанка завжди 
вирізнялася зпоміж інших своєю енергійністю та завзя
тістю, тож неодноразово під Новий рік вона змінювала 
білий халат на костюм Снігуроньки й веселила дітвору 
у місцевому дитсадку, а в клубі колонії, де працювала, 
в’язні дивилися постановку «А зори здесь тихие», одну з 
героїнь якої з успіхом виконувала Людмила. 

Непомітно промайнули три роки, відпрацювати які 
було обов’язковим. А далі медсестру з трирічним досві
дом чекала дорога додому. У той період у хірургічному від
діленні госпіталю Західного прикордонного округу саме 
знайшлася вакансія для медичної сестри. Ось так, майже 
три десятки років тому Людмила Різник пов’язала свою 
долю із прикордонниками. 

Охоча до творчості черкащанка і тут знайшла засто
сування своєму завзяттю – довгий час випускала стінга
зету, всі організаційні заходи й по сьогодні лягають на її 
плечі. На той час у госпіталі працювала старший прапор
щик Олена Галкіна, яка й взялася спрямовувати енергію 
молодого медика у потрібне русло. Завдяки її настановам 
Людмила зрозуміла, що хірургія – це локомотив медици
ни, тож наче губка всмоктувала нові знання. 

Постійно працюючи з прикордонниками вона з часом 
прикипіла душею до зеленого однострою. Тому 1999 року 
здійснилася мрія Людмили – вона змогла прикрасити 
свої тендітні плечі першим військовим званням – солдат.

Дивлячись сьогодні у життєрадісне обличчя Людмили 
Олексіївни, мимоволі ловиш себе на думці, що за 30 років 
та юна, сповнена ентузіазму, енергії та оптимізму медсестра 
нікуди не ділася. Вона й досі дарує свою любов пацієнтам. 
До кожного має свій підхід, кожного вислухає та допоможе.

З травня минулого року до хірургічного відділення 
прикордонного шпиталю почали поступати перші пора
нені військовослужбовці. Людмила пам’ятає кожного з 
них. І знає їхні історії. 

Згодом, коли  ситуація в державі тільки ускладнюва
лася, старшого прапорщика Людмилу Різник призначили 
одним із членів мобільної хірургічної бригади. У її скла
ді Людмила Олексіївна вже не раз зустрічала поранених 
прикордонників в аеропортах Борисполя та Жулян. Од
ного військовослужбовця супроводжувала до домівки, 
адже лікарям, на жаль, не вдалося врятувати ногу при
кордонника. З початку військової агресії турботливі руки 
Людмили виходили близько ста поранених. Сама ж вона 
говорить, що успіхи відділення – це заслуга всього колек
тиву, згуртованого та професійного.

У ході розмови наша іменинниця зауважила:
– Сучасна хірургія – це складна і багаторівнева систе

ма різних, у тому числі й технічних знань, проте в центрі 
її завжди буде людина. Тому найперше завдання медика 
– сприяти полегшенню страждань пацієнта (не лише фі
зичних, а більшою мірою психологічних). Відтак сьогодні 
я впевнено можу сказати, що хірургія – то моя стихія.

На запитання про плани на майбутнє, Людмила Олек
сіївна, не задумуючись, відповіла: 

– Якщо так станеться, що моя служба в госпіталі за
кінчиться, я відправлюся допомагати постраждалим у 
зоні АТО. Не знаю як може бути поіншому.                      n

Людмило Олексіївно, з почуттям високої поваги та гор-
дості колеги по службі та керівництво Центрального клі-
нічного госпіталю ДПСУ щиро та сердечно вітають Вас із 
50-річним ювілеєм! Нехай життєва стежка буде встелена 
для Вас пелюстками. Нехай ніколи не приходить смуток у 
Ваш дім, а близькі люди завжди будуть поруч! Своєю працею 
Ви робите цей світ кращим. Завжди залишайтеся такою 
ж чуйною, життєрадісною, гарною людиною, яка завжди 
готова прийти на допомогу! 

Людина у своїй стихії
У шкільні роки уродженка черкаської землі Людмила Різник мріяла про кар’єру 
вчителя. Та ось уже майже 30 років вона опікується пацієнтами хірургічного відділення 
Центрального прикордонного госпіталю. Колеги по службі переконані, що свого часу 
вибір було зроблено правильно, адже Людмила Олексіївна знайшла своє покликання 
у медицині. Про таких говорять: «Людина на своєму місці». Тож із нагоди 50–річного 
ювілею не можемо обійти увагою життєвий шлях старшої медичної сестри  хірургічного 
відділення клініки хірургії відомчого шпиталю, старшого прапорщика Людмили Різник.
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ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Підготувала 
Ольга МІРОШНИЧЕНКО

Як зазначають ініціатори змін до за
конодавства, це  обумовлено необхідністю 
забезпечення правопорядку та військової 
дисципліни. «На сьогодні масовий характер 
мають випадки грубого порушення дисци
пліни. Зокрема, набуло поширення вживан
ня алкогольних напоїв у місцях злагодження 
бойових підрозділів і районах проведення 
антитерористичної операції військовослуж
бовцями ЗСУ, які призвані під час часткової 
мобілізації», – зазначається у пояснюваль
ній записці до законопроекту. 

Співробітники  управлінь правового 
забезпечення та роботи з персоналом Ад
міністрації Держприкордонслужби Укра
їни надали  роз’яснення стосовно змін до 
законодавчих актів, а Департамент персо
налу підготував з цього приводу  для орга
нів держкордону та підрозділів спеціальну 
пам’ятку. Зупинимося на основних поло
женнях нового законодавства, про які варто 
знати кожному військовослужбовцю.

Законом України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення відповідальності військовослуж
бовців, надання командирам додаткових 
прав та покладення обов'язків в особливий 
період» внесено зміни до Кодексу Украї
ни про адміністративні правопорушення. 
Згідно з ними перелік адміністративних 
стягнень доповнено новим видом – арешт 
з утриманням на гауптвахті. Він застосову
ється лише за окремі види військових ад
міністративних правопорушень на строк 
до десяти діб і призначається районним, 
районним у місті, міським чи міськрайон
ним судом або суддею. Кодекс доповнено 
новою главою 13Б «Військові адміністра
тивні правопорушення». За їх вчинення не
суть відповідальність військовослужбовці за 
умови, якщо ці правопорушення не тягнуть 
за собою кримінальну відповідальність. 

Стаття 17210. Відмова від виконання на-
казу або інших законних вимог командира 
(начальника) – тягне за собою арешт з утри
манням на гауптвахті на строк до десяти діб.

Стаття 17211. Згідно з цією статтею само-
вільне залиøення військової частини аáо міс-
ця слуæáи військовослужбовцем строкової 
служби, а також нез'явлення його вчасно без 
поважних причин на службу у разі звільнен
ня з частини, призначення або переведення, 
нез'явлення з відрядження, відпустки або з 
лікувального закладу тривалістю до трьох 
діб тягнуть за собою арешт з утриманням на 
гауптвахті на строк до п’яти діб. Що стосу
ється інших категорій військовослужбовців, 
то для них самовільне залишення військової 
частини, а також нез'явлення його вчасно без 
поважних причин на службу тривалістю від 
трьох до десяти діб, або хоч і менше трьох діб, 
але вчинені повторно протягом року тягнуть 
за собою арешт з утриманням на гауптвахті 
на строк від п’яти до десяти діб.

Арешт з утриманням на гауптвахті на 
строк до десяти діб тягнуть за собою й інші 
правопорушення:

Стаття 17212. Неоáереæне зниùення 
аáо поøкодæення зáрої, бойових припа
сів, засобів пересування, військової і спе
ціальної техніки чи іншого військового 
майна. 

Стаття 17213. Зловæивання військовою 
слуæáовою осоáою владою аáо слуæáовим 
становиùем. До них належить незаконне ви
користання військовою службовою особою 
транспортних засобів, споруд чи іншого 
військового майна, використання військо
вослужбовця для виконання завдань, не 
пов’язаних з військовою службою, а також 
інше зловживання владою або службовим 
становищем, вчинене з корисливою метою 
чи в інших особистих інтересах або в інтере

сах третіх осіб тягнуть за собою арешт з 
утриманням на гауптвахті на строк до десяти 
діб. Під військовими службовими особами 
розуміються військові начальники, а також 
інші військовослужбовці, які обіймають 
постійно чи тимчасово посади, пов'язані з 
виконанням організаційнорозпорядчих чи 
адміністративногосподарських обов'язків, 
або виконують такі обов'язки за спеціаль
ним дорученням повноважного команду
вання.

Стаття 17214. Перевиùення військовою 
слуæáовою осоáою влади чи слуæáовиõ пов-
новаæень. 

Стаття 17215. Недáале ставлення до вій-
ськової слуæáи. 

Стаття 17216. Бездіяльність військо-
вої влади. Під бездіяльністю слід розуміти 
умисне невжиття заходів щодо припинення 
злочину, що вчиняється підлеглим, або не
направлення військовою службовою осо
бою до органу досудового розслідування 
повідомлення про підлеглого, який вчи
нив кримінальне правопорушення, а та
кож інше умисне невиконання військовою 
службовою особою покладених на неї служ
бових обов’язків.

Стаття 17217. Поруøення правил несення 
áойового чергування (бойової служби), вста
новлених для своєчасного виявлення і від
биття раптового нападу на Україну або для 
захисту та безпеки України. 

Стаття 17218. Поруøення правил несення 
прикордонної слуæáи. Це стосується осіб, які 
входять до складу наряду з охорони держав
ного кордону України. 

Стаття17219. Поруøення правил по-
водæення зі зáроºю, а також речовинами і 
предметами, що становлять підвищену не
безпеку для оточення. 

Стаття 17220. Розпивання пива, алко-
гольниõ, слаáоалкогольниõ напоїв військо
вослужбовцями. Розпивання пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоал
когольних напоїв військовослужбовцями, 
військовозобов'язаними та резервістами під 
час проходження зборів на території військо
вих частин, військових об'єктів або виконан
ня ними обов'язків військової служби в не
тверезому стані тягнуть за собою накладення 
штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян, або арешт з утри
манням на гауптвахті на строк до п’яти діб.

Участь начальників (командирів) та ін-
øиõ керівників у розпиванні з підлег лими 

їм військовослужбовцями, військовозобо
в'язаними та резервістами під час про
ходження зборів вказаних напоїв під час 
виконання ними обов'язків військової 
служби або невжиття ними заходів щодо 
відсторонення від обов'язків військової 
служби осіб, які перебувають у нетверезо
му стані, або приховування ними випадків 
розпивання зазначених напоїв чи появи на 
військовій службі в нетверезому стані під
леглих тягнуть за собою накладення штра
фу від чотирьох до шести неоподатковува
них мінімумів доходів громадян або арешт 
з утриманням на гауптвахті на строк від 
п’яти до десяти діб. 

Право складати протоколи про правопо-
руøення, передáачені статтями 17210 –17220, 
надано командирам військовиõ частин.

Новим законодавством внесено зміни 
до статутів Збройних Сил України. Зокре
ма, статтю 6 Дисциплінарного статуту ЗСУ 
доповнено новою частиною, яка зоáов’язуº 
командира вæити заõодів ùодо затримання 
підлеглого при вчиненні аáо здійсненні ним за-
маõу на вчинення злочину чи áезпосередньо 
після вчинення злочину, пов'язаного із не
покорою, опором чи погрозою начальнику, 
застосуванням насильства, самовільним 
залишенням військової частини або місця 
служби, ухиленням від військової служби чи 
дезертирством, із негайним доставлянням 
затриманого до уповноваженої службової 
особи або вжити заходів щодо негайного 
повідомлення цієї особи про затримання та 
місцезнаходження особи, яка підозрюється 
у вчиненні діяння з ознаками злочину.

Статут внутрішньої служби Збройних 
Сил України доповнений новою статтею 
221, згідно з якою командир або началь
ник в умовах особливого періоду, в тому 
числі в умовах воєнного стану чи бойовій 
обстановці, з метою затримання військо
вослужбовця, який вчиняє діяння, що 
підпадає під ознаки злочину, пов'язаного 
з непокорою, опором чи погрозою на
чальнику, застосуванням насильства, са
мовільним залишенням бойових позицій 
та визначених місць дислокації військо
вих частин чи підрозділів у районах вико
нання бойових завдань, маº право осоáис-
то застосовувати заõоди фізичного впливу 
без спричинення ушкодження здоров’ю 
військовослужбовця та спеціаль ні засо
би, достатні для припинення протиправ
них дій.

У áойовій оáстановці командир моæе 
застосувати зáрою чи віддати підлеглим на-
каз про її застосування, якùо в інøий спо-
сіá немоæливо припинити правопоруøення, 
при цьому не заподіюючи смерті військо-
вослуæáовцю.

Якщо дозволяють обставини, ко
мандир перед застосуванням заходів фі
зичного впливу, спеціальних засобів або 
зброї повинен голосом чи пострілом уго
ру попередити про це особу, проти якої 
можуть бути вжиті такі заходи.

Зміни до статей 402–405, 407–411, 
413, 418–421, 425, 426, 428, 435 Кримі
нального кодексу України встановлюють 
більш сувору кримінальну відповідаль
ність в умовах особливого періоду на
самперед за військові правопорушення, 
які стосуються непокори чи умисного не
виконання наказу, опору начальникові, 
погроз або насильства щодо начальни
ка, самовільного залишення військової 
частини або місця служби, дезертирства, 
ухиляння від військової служби, май
нових стосунків, порушення статутних 
правил служби, злочинної бездіяльності 
військової влади та незаконного вико
ристання символіки Червоного Хреста, 
Червоного Півмісяця, Червоного Крис
тала та зловживання нею.

Особливу увагу слід звернути на Стат
тю 419 Кримінального кодексу України 
«Порушення правил несення прикордон
ної служби». Цю статтю викладено в на
ступній редакції:

1. Поруøення правил несення прикор-
донної слуæáи осоáою, яка вõодить до 
складу наряду з оõорони дерæавного кор-
дону України, якùо це спричинило тяæкі 
наслідки, караºться позáавленням волі на 
строк від трьоõ до восьми років.

2. Те саме діяння, вчинене в умоваõ 
осоá ливого періоду, крім воºнного стану, 
караºться позáавленням волі на строк від 
п'яти до десяти років.

3. Діяння, передáачене частиною пер-
øою ціºї статті, вчинене в умоваõ воºнного 
стану чи в áойовій оáстановці, караºть-
ся позáавленням волі на строк від семи до 
десяти років.                                                   n

За законами 
особливого періоду
Президент України Петро Порошенко підписав закони, які 
посилюють відповідальність військовослужбовців і мобілізованих 
під час  особливого періоду. За цими законами  також надано 
додаткові права командирам і покладено на них нові обов’язки.

АНТИАЛКОГОЛЬНА КАМПАНІЯ

Алкоголіки нам не друзі, – казали не в одному прикордонному колективі 
на лінії зіткнення. Під постійними обстрілами не лише командири, а 
перредусім рядові бійці були зацікавлені в тому, щоб поряд був побратим, а не 
«Аватар». Аватарами в АТО називають тих, хто вміє керувати «синім тілом», 
тобто п’яничок. 

Ніхто не хоче, щоб через одного «аватара» на варті від диверсантів чи не
вчасно поміченого обстрілу постраждав весь підрозділ, тому з любителями 
оковитої на передовій не панькалися. Крім традиційних методів боротьби 
з «зеленим змієм» прикордонники використовують й оригінальні – якто 
агітаційні таблички чи спеціальні шеврони (на фото), а подекуди й заходи, 
про які в газеті писати не варто. Нині ж командири отримали додатковий 
важіль боротьби з пияками – штрафи та арешт з утриманням на гауптвахті.  

Після військової та колективотерапії багато любителів алкоголю з числа 
мобілізованих відмовлялися від набутої в цивільному житті звички, розповів 
нам офіцервихователь одного з підрозділів. Чоловіки ззовні помолодшали 
років на десять, поправилися на кашах та волонтерському салі і підуть на 
дембель якісно іншими людьми.                                                                                     n

Аватарам – зась!
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ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

від 11 березня 2015 року №190-ос
по Східному регіональному управлінню 
Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику КОБІЗЬКОМУ Миколі 
Володимировичу 
підполковник
майору ІЛЬЄНКУ Віктору Володимировичу

від 16 березня 2015 року №210-ос
по Адміністрації  Державної прикордонної 
служби України
полковник
підполковнику ПОЛЬГУНУ Сергію 
Анатолійовичу 
по Південному регіональному управлінню 
Державної прикордонної служби України

підполковнику ПІМЄНОВУ Олександру 
Олександровичу
полковник медичної служби
по Західному регіональному управлінню 
Державної прикордонної служби України
підполковнику медичної  служби ПАНАРІНУ 
Сергію Геннадійовичу 
підполковник
по Адміністрації  Державної прикордонної 
служби України
майору ПУКАСЕНКУ Ігорю Володимировичу
по Окремій комендатурі охорони та 
забезпечення Державної прикордонної 
служби України
майору АНДРУХІВУ Володимиру 
Володимировичу   

Управління кадрів АДПСУ

Рада та актив громадської організації 
«Ветеран кордону» Одеського прикордонного 
загону щиро та сердечно вітають з 65-річчям 
полковника запасу НИЖНИКА Олександра 
Володимировича; капітана запасу 
СТЕПАНЕНКА Олександра Миколайовича; 
з 55-річчям майорів запасу – ПЕТРЕНКА 
Олександра Федоровича, ЛІСОВА Геннадія 
Івановича; старшого прапорщика запасу 
ШУДЕНКА Володимира Володимировича та 
іменинників березня –  
полковника запасу ВОРОНКОВА Миколу 
Миколайовича; підполковників запасу 
– СТАСЮКА Геннадія Віталійовича, 
ПОЛІЩУКА Василя Уляновича, МАРЧЕНКА 
Анатолія Михайловича, ШУМЕЙКА 

Дмитра Юрійовича, майора запасу 
ТКАЧЕНКА Олександра Валентиновича; 
капітанів запасу – ГУРКІНОВА Олександра 
Володимировича, КОВАЛЬОВА Юрія 
Миколайовича; старших прапорщиків запасу 
– КОМАЩЕВА Володимира Петровича, 
ІВАЩЕНКА Азамата Олександровича, 
КРАСНОВА Геннадія Полікарповича, 
ЄРЬОМЕНКА Петра Миколайовича, 
ВАСИЛЕВИЧА Михайла Георгійовича, 
ЯНОВИЧА Миколу Леонідовича, КІЙКА 
Олексія Миколайовича та РЕДЬКІНА Андрія 
Миколайовича!
Бажаємо Всім міцного здоров’я, успіхів 
у повсякденній роботі, чистого неба та 
сімейного благополуччя!

ВІЧНА ПАМ`ЯТЬ

16 березня цього року перестало битися серце учасника Другої світової війни, інва
ліда 1 групи, члена ветеранської організації Львівського прикордонного загону –  під
полковника у відставці КОЗУЛІНА Льва Миколайовича, який на 88му році життя пішов 
від нас у Вічність.

Колектив військовослужбовців, працівників і ветеранів Львівського при
кордонного загону глибоко сумує з приводу його передчасної смерті.

Нехай добрі спогади та наша підтримка стануть втіхою для рідних і 
близьких покійного, а світла пам`ять назавжди збережеться в згорьова
них серцях усіх, хто його знав.

Рада ветеранської організації 
Львівського прикордонного загону

СПОРТИВНИЙ МАРАФОН

Олена ТАЩИЛІНА

Його мета – подяка від українців меш
канцям країн Європи, які продемонстру
вали свою підтримку нашій державі в її 
європейському виборі, а також проведен
ня молитви за мир в Україні та світі. Крім 
цього, під час відвідування учасниками 
пробігу європейських країн заплановано 
передати членам їхніх парламентів подяки 
за ратифікацію «Угоди про Асоціацію між 
Україною та ЄС».

Забіг Миру розпочнеться 21 березня – в 
річницю підписання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС – і триватиме 84 доби. 
За цей час команда з 12 учасників подо

лає близько 18 000 кілометрів, відвідавши 
42 столиці Європи. На будьякому етапі 
маршруту до нього матимуть змогу приєд
натися всі охочі. У низці країн заплановано 
провести офіційні заходи за участю україн
ських і європейських політиків, представ
ників бізнесу й громадськості.

За підсумками Забігу Миру плануєть
ся встановлення рекордів (Книга рекордів 
Гіннеса та Національний реєстр рекордів 
України): найдовший забіг, проведений 
групою людей; забіг, що охопив найбільшу 
кількість країн Європи; найменший час, 
за який група людей подолала відстань, 
відповідно до затвердженого маршруту.

Забіг розпочнеться від стін Верховної 
Ради України символічним Забігом Миру, 
в якому зможуть взяти участь усі охочі. 
Участь у символічному забігу підтверди
ли: Голова Представництва ЄС в Україні 
Ян Томбінський, посли європейських 
країн, громадські діячі та народні депута
ти України. Очікувана кількість учасни
ків – 1 000 осіб.                                             n

У Києві відбудеться Забіг 
Миру – безпрецедентний 
спортивно–масовий захід 
міжнародного масштабу. 

Андрій КУЧЕРОВ

Коли цей багаж відкрили то з валізи... 
вистрибнула жінка, яка представилася 
громадянкою Росії. «Туристка» зізналася, 
що не змогла у законний спосіб отрима
ти шенгенську візу, тому вирішила піти на 
неправомірний крок, а саме в незаконний 
спосіб потрапити на батьківщину чоловіка.    

«Іноземці порізному намагаються не
законно перетнути кордон, але я вперше 
бачу, щоб людину ховали у валізі», – роз
повів один із співробітників прикордон
ного загону Даріуш Синиці. Також відо

мо, що після звільнення з валізи росіянка 
почувала себе нормально і не потребувала 
огляду медиками.

Слід зазначити, що згідно з польським 
законодавством за спробу нелегального пе
ретину кордону чоловікові з дружиною за
грожує до трьох років позбавлення волі.  n

А Франція так вабила...
Нестандартна ситуація склалася нещодавно в одному з 
польських пунктів пропуску через державний кордон. У потягу 
«Москва–Ніцца» увагу польських прикордонників привернула 
велика валіза, власником якої був громадянин Франції. 

НУ Й НУ!

ФОТОФАКТ

ОГОЛОШЕННЯ

Розпочався відбір державних службовців для участі у І турі щорічного Всеукраїн-
ського конкурсу «Кращий державний службовець».

Для участі в конкурсі до 30 березня 2015 року кандидати мають подати до Орга-
нізаційного комітету наступні документи:

– заяву кандидата про участь у Конкурсі;
– подання керівника структурного підрозділу, погоджене профспілковою органі-

зацією;
– копію особової справи державного службовця за формою П-2 ДС.

Талий сніг очищає поля 
від вчорашньої крові,

А ворожа броня нам готує черговий котел.
Прикордонний блокпост 

до атаки готується знову.
Часті залпи гармат 

нам сьогодні гримлять не про те.

Поки зброя в руках 
і належить тобі твоя воля,

Поки вірний товариш 
прикриє тебе зі спини,

Щоб не в чорний підвал, 
поки битва у чистому полі, — 

Не здавай автомат 
і скажену орду зупини.

Не здавай автомат — 
за тобою – твоя Україна!

А кривавим бенкетом 
сміються в ефір вороги.

За батьків, за доньку 
і за долю майбутнього сина

Без жалю, без вагання, 
без сумніву бий до ноги!

Володимир ПАТОЛА
23.01.2014 

Костянтинівка. Вітерець.

Військовослужбовці 
відділу прикордонної 
служби «Щастя» (Лу
ганська область) заку
пили у місцевих жите
лів трьох щенят (помісь 
кавказької та німецької 
вівчарок). Цуценят на
звали Гром, Дана та 
Бадя. Після участі в 
АТО Максим (на фото) 
та його колега з цуце
нятами Даною та Бадею 
планують піти на на
вчання в Кінологічний 
центр Держприкордон
служби. Грому поки що 
пророкують цивільне 
майбутнє.                        n

За тобою – твоя Україна!

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ

Рекордний Забіг Миру


