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актуально

Біометричний паспорт: 
ділки за ціною не постоять

Уже понад три тижні в Україні діє 
безвізовий режим. Фахівці прогнозують сплеск 
кількості підробок українського біометричного 
паспорта. Як запобігти цьому, 
які ризики існують на сьогодні 
та про що говорить світовий 
досвід? З цими запитаннями ми 
звернулися до Головного експертно-
криміналістичного центру ДПСУ.

4-5
стор.

7
стор.

кіно

Завершилися фінальні зйомки документального 
фільму «Перехрестя Балу». Люди, які у лютому 2015-
го боронили легендарний блокпост, знову зібралися 
разом аби відтворити самих себе на екрані. Вони 
не навчені акторському мистецтву, тому не 
грають, а знову й знову проживають перед 
камерою те, що врізалося в їхню пам’ять довіку. 
Це вкрай важко, але усі розуміють – по-іншому 
робити неможна. Глядач має побачити історію 
такою, якою вона була насправді.

ÏÐÎ ÆÈÒÒß 
ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ 

ÐÓÁÅÆÓ
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Пам’ять про подвиг

Прикордонний режим: 
відповідальність посилено

6
стор.
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народ та арміякоротко 
про головне

Разом із побратимами
Вільна торгівля  
з Канадою стартує  
1 серпня

Український уряд отримав Ноту 
від канадської сторони про те, що 
всі необхідні формальності для 
початку дії зони вільної торгівлі між 
обома країнами виконані. Угода 
почне діяти з 1 серпня 2017 року. В 
досить широкому переліку товарів, 
що підлягають імпорту та експорту з 
нульовим або пільговими ставками, 
присутні й автомобілі.

Разом з тим, бажаючим привезти 
автомобіль з Канади слід пам’ятати, 
що, крім мита, так зване «розмит-
нення» включає податок на додану 
вартість (ПДВ) у розмірі 20 відсотків 
від оціночної вартості транспортного 
засобу і акцизний збір, розмір якого 
залежить від віку автомобіля, типу та 
об’єму його двигуна.

Також залишається в силі 
вимога відповідності автомобіля 
стандарту Євро-5, з доказом чого 
можуть виникати деякі проблеми на 
етапі сертифікації. Також оскільки 
автомобільний ринок Канади наси-
чений переважно машинами амери-
канських виробників, слід завчасно 
подбати про змінну оптику та інші 
елементи європейського зразка, про 
які можуть запитати перед видачею 
сертифіката. 

Крім того, необхідно врахувати 
витрати на контейнерну доставку до 
порту призначення. Для економії 
коштів її можна замовити до поль-
ського Гданська або німецького Гам-
бурга, а звідти привезти автомобіль 
власним ходом.  Якщо ж покупець 
не збирається особисто летіти у 
Канаду, то необхідно врахувати 
витрати на посередників.  

Василь ДРОЗДОВ

Іміджева 
дипломатія

Кабінет Міністрів підтримав 
пропозицію Міністерства закор-
донних справ щодо створення 
Українського інституту – інституції 
з презентації нашої держави за кор-
доном. Мета створення закладу – 
розуміння за кордоном сучасної 
України і зростання довіри до 
нашої країни у міжнародному 
інтелектуальному і культурному 
середовищі. Публічна та культурна 
дипломатія як складові «м’якої 
сили» стають дедалі важливішим 
інструментом державної політики 
у реалізації пріоритетних зовніш-
ньополітичних завдань, зміцненні 
національної безпеки, формуванні 
позитивного міжнародного іміджу 
нашої держави та інтеграції її у 
європейський простір. «Це іденти-
фікація України – що є Україна для 
пересічного голландця, грека чи 
бразильця, з чим вона асоціюється, 
і, звичайно, привабливість нас як 
країни – практична, туристична, 
інвестиційна. Це також сприятиме 
інтеграції нас у контекст не тільки 
мистецтва і культури, але й науки, 
освіти і багатьох інших сфер», – 
зазначив Міністр закордонних 
справ Павло Клімкін.

Інститут буде афілійованою з 
МЗС установою, яка буде самостій-
ною у визначенні змістовного напо-
внення роботи інституції. Натомість 
контроль за його роботою, а також 
визначення засад та пріоритетів 
здійснюватиме Наглядова рада. 
Фінансуватися заклад буде з держав-
ного бюджету, а також за рахунок 
благодійних внесків та донорської 
допомоги.

Олена ТАЩИЛІНА

Сергій ПОЛІЩУК
 

Початок святкування – ритуал підняття 
прапора, після чого – спуск на воду вінків як 
класичне вшанування загиблих кораблів та 
їхніх екіпажів. За усталеним звичаєм, разом із 
бойовими одиницями ВМС у парадному строю 
був представлений корабельно-катерний 
склад Морської охорони Держприкордон-
служби. Адже попри різні статус та завдання 
під час захисту інтересів країни на морських 
просторах, ці дві структури мають багато спіль-
ного. Та у разі потреби повинні об’єднувати 
свої можливості та зусилля.

– Виконуючи відповідальні стратегічні 
завдання у морі, ми завжди розраховуємо 
на ефективну співпрацю та професійну май-
стерність військово-морських побратимів 
та ніколи не забуваємо тих, хто віддав своє 
життя за нашу Батьківщину, – сказав під час 
свого виступу командир Одеського загону 
Морської охорони капітан 1 рангу Дмитро 
Самарський.

Згодом численні гості свята спостерігали 
як авіатори флоту десантували на воду пара-
шутистів. Водночас на площі перед морським 
вокзалом військовий оркестр та рота почесної 
варти провели святковий парад.                          n

Володимир ДАШУК 

З нагоди свята в палаці культури міста Чер-
каси відбулися урочисті заходи. Виступаючи 
перед присутніми начальник Навчального 
центру полковник Дмитро Коцеруба підкрес-
лив, що за роки своєї діяльності у навчальному 
закладі було підготовлено більше 100 тисяч 
молодших спеціалістів для органів охорони 
державного кордону. Нині він посідає про-
відне місце серед освітніх установ країни, віді-
граючи ключову роль у підготовці молодого 
поповнення «зелених кашкетів». Виявивши 
мужність та героїзм під час служби в зоні АТО, 
пожертвувавши своїм життям, представники 

центру вписали золоті сторінки в славетну 
історію захисників Вітчизни.

Нині колектив офіцерів, прапорщиків, сер-
жантів та увесь персонал центру докладає мак-
симум зусиль у навчання та виховання підле-
глих на кращих традиціях героїзму старшого 
покоління випускників, їхній самовідданості 
і наполегливості у повсякденній ратній праці. 
Нам є чим пишатися, – наголосив полковник 
Дмитро Коцеруба. 

Особливі слова вдячності за значний вне-
сок у становленні та розвиток «кузні прикор-
донних кадрів» лунали на адресу його ветера-
нів і, перш за все, героїв АТО. 

У заходах взяли участь директор Департа-
менту охорони державного кордону АДПСУ 
генерал-майор Анатолій Махнюк, очільники 
органів державної влади області та міста, 
представники силових структур, ветерани та 
персонал оршанецьких «зелених кашкетів». 

З нагоди річниці кращим військовослуж-
бовцям та працівникам центру вручили відомчі 
відзнаки, грамоти та цінні подарунки.

Завершилося свято концертною програ-
мою Академічного ансамблю пісні і танцю 
Держприкордонслужби України.                         n

Ігор ПЕРЕГНЯК 

Навчально-тренувальний загін було ство-
рено для підготовки фахівців Морської охо-
рони Держприкордонслужби. Тоді «учебка» 
входила до складу Ізмаїльського загону, а 
після реформування стала самостійною вій-
ськовою частиною. 

– На сьогодні спільнота морських фахівців 
знає нас, як навчальний заклад європейського 
рівня, представники якого беруть активну 
участь у різних міжнародних проектах та 
навчаннях, – сказав під час свого виступу на 
мітингу командир військової частини капі-
тан 2 рангу Ілля Куценко. – Приділяючи 
велику увагу розвитку матеріально-технічної 
бази, у всій діяльності персоналу навчально-
тренувального загону на першому місці стоїть 
професійна підготовка майбутніх спеціалістів 
з охорони морських рубежів країни. Отри-
мавши необхідні знання та навички, вони 
згодом успішно застосовують їх під час вико-
нання службових обов’язків.   

Про це, зокрема, говорили виступаючи, 
командир Одеського загону Морської охо-

рони капітан 1 рангу Дмитро Самарський, 
заступник начальника Ізмаїльського прикор-
донного загону полковник Руслан Цимбал та 
інші.

З особливою увагою персонал загону слу-
хав привітання його ветеранів – капітанів 1 
рангу у запасі Олександра Даниленка, Воло-
димира Ісакова та Павла Шпагіна. Їхні слова 
прозвучали як наказ старшого покоління 
«профі» нинішньому – достойно продовжу-
вати в службі кращі традиції охоронців мор-
ських рубежів.

Участь у святі воїнів-ізмаїльців взяли пред-
ставники місцевого самоврядування, а також 
підприємств морегосподарського комплексу.

Традиційно захід завершився святковим 
концертом місцевих вокалістів.                             n

День частини

Минулої неділі Україна у черговий раз відзначила День Військово-
Морських Сил. Зважаючи на анексію Криму, головні урочистості 
відбулися в Одесі, яка вимушено перейняла від Севастополя роль 
головної бази вітчизняного флоту. Тому дійство було розгорнуто біля 
місцевого морвокзалу. Як й встановлено непохитними традиціями, 
торжество військових моряків відбувалося незабутньо яскраво.

Героїчні традиції «Оршанця»
Навчальний центр 

підготовки молодших 
спеціалістів Державної 
прикордонної служби 
України імені генерал-
майора Ігоря Момота 
відзначив 25-ту річницю з 
дня створення.

Святкує ізмаїльська «учебка»
15-ту річницю від дня 

народження відзначив 
Ізмаїльський навчально-
тренувальний загін Морської 
охорони.
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гарячі будніправопорядок

Торговці чергою Знову заблукали
Прикордонники Херсонського 

загону спільно з військовослуж-
бовцями Збройних Cил на березі 
Перекопської затоки в Херсонській 
області затримали двох невідо-
мих осіб, які човном причалили до 
берега. Порушники документів при 
собі не мали. Втім згодом вартові 
рубежу встановили, що затриманні 
є військовослужбовцями При-
кордонної служби ФСБ Російської 
Федерації. З їх слів, вони нібито 
виконували роль порушників кор-
дону під час навчань, але збилися з 
маршруту, втратили орієнтування і 
опинилися на материковій частині 
України. Стосовно затриманих 
громадян Російської Федерації 
проводяться адміністративно-
процесуальні дії. Як заявив поміч-
ник Голови Держприкордонслужби 
полковник Олег Слободян, суд 
арештував їх на 15 діб. Подальшею 
долею затриманих будуть займа-
тися правоохоронні органи.

Іван ШЕВЦОВ

Гранули 
перетворилися  
на бурштин

У пункті пропуску «Крако-
вець», що на кордоні з Польщею, 
прикордонники Мостиського 
загону в результаті аналізу та 
оцінки ризиків ініціювали про-
ведення поглибленої перевірки 
вантажівки «Даф», яка перевозила 
паливні гранули. У ході спільного 
огляду вантажу правоохоронці 
виявили пакунки з необробле-
ним камінням бурштину. Водій, 
42-річний мешканець Львівщини, 
запевняв, що про контрабанду 
йому нічого не відомо, а вантаж 
перевозить до Чехії. Загалом вилу-
чено шість мішків з бурштином 
вагою 106 кілограмів.

Іван ГАЛКІН

Спіймані  
«на гарячому»

На початку року оператив-
ники Держприкордонслужби 
отримали інформацію про спробу 
налагодження на Львівщині 
каналу незаконного переправ-
лення мігрантів до Польщі. 
Згодом вдалося з’ясувати, що 
організатором такого незаконного 
бізнесу є наші співвітчизниці. 
Також прикордонники задокумен-
тували три факти переміщення з 
України до ЄС громадян Туреч-
чини, Пакистану та Бангладеш, 
а ще розкрили весь механізм та 
схему протиправної діяльності. І 
вже володіючи цією інформацією 
провели операцію з одночасного 
затримання зловмисників. Так, 
на околиці Рава-Руської вартові 
рубежу зупинили мінівен, в якому 
було четверо вихідців із Пакис-
тану та Туреччини у супроводі 
організаторки каналу незаконної 
міграції та її спільника. Водно-
час у Львові схопили ще двох 
учасників угруповання. Бандитам 
оголошено про підозру у вчиненні 
правопорушення, передбаченого 
частиною 2 статті 332 «Незаконне 
переправлення осіб через держав-
ний кордон України» ККУ. Затри-
маним обрано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою.

Андрій ДЕМЧЕНКО

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ 

Так, співробітники підрозділів внутріш-
ньої безпеки Держприкордонслужби Укра-
їни спільно з Управлінням Служби безпеки 
України у Волинській області та військовою 
прокуратурою Луцького гарнізону затри-
мали групу осіб, які перед пунктом пропуску 
«Ягодин-авто» систематично вимагали від 
водіїв по 400–1000 гривень за проїзд авто 
поза чергою. Один із зловмисників попався 
«на гарячому», коли отримував 900 гривень 
за місце в черзі.

Як з’ясувалося пізніше, за добу здирники 
організовували позачерговий пропуск до 40 
автомобілів. Крім того, у майбутньому до своїх 
махінацій вони планували залучити прикор-
донників Луцького загону. 

Під час обшуків домівок ділків на право-
охоронців чекали справжні знахідки: значні 
суми грошей у національній та іноземній 
валютах, списки номерів автомобілів, про-
пущених поза чергово, нотатки щодо отрима-
них грошей та їх подальшого розподілу серед 
пособників. Наразі тривають невідкладні 
слідчі дії.                                                                   n

У пошуках наживи зловмисники намагаються підкупити 
правоохоронців, незаконно перевести товар через рубіж, переправити 
мігрантів до країн Євросоюзу і навіть продають місця в черзі перед 
пунктом пропуску. Проте рано чи пізно їх настигає заслужена кара.

пильність

Резервами – по криміналу!

 Сергій БРОВКО

Окрім приданих військовослужбовців до 
цього процесу задіюватимуться й додаткові 
технічні засоби. Зокрема, контроль із повітря 
проводитимуть літаки «Даймонд» та безпі-
лотні літальні апарати, обладнані сучасними 
камерами спостереження.

Інструктував новоприбулі резерви началь-
ник Західного регіонального управління Дер-
жприкордонслужби генерал-майор Володи-
мир Єгоров.

– У зв’язку з останніми подіями на ділянці 
Чернівецького загону, коли організатори 
каналів контрабанди сигарет для досягнення 
своїх незаконних цілей підбурювали місцевих 
жителів, у тому числі залучали жінок та дітей, 
та намагалися блокувати поблизу населеного 
пункту Селятин роботу прикордонників, ми 

вирішили суттєво посилити дану ділянку, – 
зазначив він.

Майже відразу цей крок дав перші позитивні 
результати. Під час реалізації оперативної інфор-
мації за 100 метрів від лінії кордону виявлено 
приховані 30 ящиків сигарет. Товар вилучений 
для подальшої передачі до органів ДФС.                n

У рамках спецоперації 
«Кордон-2017» для посилення 
охорони українсько-
румунської ділянки кордону 
на Буковину прибули резерви 
Служби. Основна мета – 
протидія організованій 
злочинності у межах 
Чернівецької області та 
ліквідація залишків каналів 
контрабанди сигарет.

антикорупція

Курсом на доброчесність

Людмила ТКАЧЕНКО 

Зокрема у ІІ кварталі 2017 року проведено 
антикорупційну акцію «На шляху до доброчес-
ності». Результат – кількість кримінальних право-
порушень зменшилася на 35 відсотків. А кількість 
відмов від неправомірної вигоди з початку року 
сягнула 558 випадків, що на 35 відсотків більше 
ніж за аналогічний період у 2016 році та більше 
ніж удвічи за весь 2015 рік (255 випадків).

Для запобігання корупції проведено 
близько 1000 службових розслідувань та 
перевірок. Підрозділами внутрішньої та 
власної безпеки виявлено та припинено 
понад два десятки правопорушень, які міс-
тили корупційні ризики, 8 осіб притягнуто 
до адміністративної відповідальності за 

корупцію, відведено від виконання службо-
вих обов’язків за недоброчесну поведінку – 
17 осіб.

Разом із тим, у Держприкордонслужбі 
формується нова когорта співробітників, які 
налаштовані на дії тільки у форматі закону. 
Йдеться про проект «Нове обличчя кордону», 
який Служба реалізує спільно із Посольством 
США в Україні та МОМ.  

На продовження цього курсу 1 липня у 
відомстві стартував черговий етап кампанії 
«Стоп корупції. Від слів – до дій!». Вона три-
ватиме три місяці до 1 жовтня цього року та 
передбачає проведення відповідних занять із 
персоналом, залучення громадськості до актив-
ного діалогу, посилення взаємодії з іншими 
правоохоронними органами.                                   n

Служба продовжує системну 
роботу, спрямовану на запобігання 
корупції та виховування 
доброчесності персоналу. 
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актуально

Андрій КУЧЕРОВ

ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ: 
ТЕМА ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНА

– Проблема підробки паспортів та різ-
них фальсифікацій з відмітками у них існу-
вала в Україні й до 11 червня, – починає роз-
мову начальник центру. – Для експертів, які 
займаються цими питаннями, вона завжди 
актуальна. Наприклад, ще до старту безві-
зового режиму, протягом травня, відомчий 
експертно-криміналістичний центр отримав 
106 об’єктів дослідження. За результатами 
проведених експертиз було встановлено 85 
підроблених відбитків штампів Державної 
прикордонної служби. Вони були проставлені 
у паспортах громадян Грузії, Вірменії, Укра-
їни, Киргизстану, Узбекистану, Ізраїлю, Йор-
данії, Російської Федерації та Румунії. 

За допомогою підроблених кліше у вилу-
чених паспортах з’явилися відмітки пунктів 
пропуску «Харків-пасажирський», «Гоп-
тівка», «Бориспіль», «Конотоп», «Нові Яри-
ловичі», «Хутір-Михайлівський», «Могилів-
Подільський», «Львів», «Виноградівка» та 
інших. Географія дуже широка. Злочинці удо-
сконалюють свої навички, вивчають нові тех-

нології і готові виготовити будь-яку печатку. 
Наприклад, нещодавно експерти центру 
ідентифікували підробку двох відтисків печа-
ток Державної міграційної служби України, а 
також встановили фальсифікацію свідоцтва 
про народження дитини. 

Крім того, серед надісланих на експертизу 
документів фахівці виявили дві повністю під-
роблені посвідки на постійне проживання в 
Україні, часткову підробку паспортів грома-
дян Молдови та Румунії. 

ЧОГО ВАРТА ФАЛЬШИВКА
Випадки фальсифікації біометричних 

документів – як, до прикладу, паспорт гро-
мадянина Молдови – не поодинокі. Неважко 
спрогнозувати, що злочинці «покладуть око» 
і на українські біометричні паспорти. Адже 

після введення безвізового режиму привабли-
вість українського паспорта значно зросла. Це 
підтвердив рейтинг його впливовості, який 
складає Global Passport Power Rank. У цьому 
списку Україна посіла 30 місце. З вітчизня-
ним закордонним паспортом відтепер можна 
їздити без віз у 119 країн світу. На початку 2017 
року він посідав 46 місце, хоча давав можли-
вість відвідувати без віз 87 країн світу. 

– Багато хто знає, що усі сучасні пас-
портні документи убезпечуються від підробок 
комплексним захистом, – говорить Дмитро 
Костянтинович. – Він включає комбінацію 
різних елементів технологічного, поліграфіч-
ного та фізико-хімічного захисту. Цей рівень 
складається з багатьох чинників: економічної 
доцільності, застосування різноманітних ком-
понентів захисту, а також з урахуванням осо-
бливостей дизайну. 

Зважаючи на високий захист, повна під-
робка паспорта – рідкість. За словами Дмитра 
Чередніченка, високоякісна фальшивка вима-
гає багатьох матеріалів та засобів: шрифтів, 
спеціального паперу, складного друкарського 
обладнання тощо. Все це потребує значних 

коштів та часу. Як правило, потенційні замов-
ники все ж таки відмовляються від ідеї виготов-
лення повністю підробленого паспорта. Гра, як 
то кажуть, не варта свічок. Вельми затратно...

Тому найчастіше використовується 
саме часткова підробка документа. Адже не 
потрібно використовувати високотехнологічне 
поліграфічне обладнання та спеціальні матері-
али. Як пояснюють експерти, «фішка» у тому, 
що зміни вносяться до справжнього бланка. Як 
правило, це заміна окремих частин або виправ-
лення його реквізитів. Вибір залежить від осо-
бливостей документа. Наприклад, від якості 
паперу бланка та штемпельної фарби, виду 
захисту або навіть властивостей чорнила. 

– Зловмисники беруть до уваги всі нюанси. 
Враховують навіть, до яких частин документа 
вносяться зміни. Тільки після аналізу всіх 

чинників застосовують той чи інший спосіб 
фальсифікації, – говорить начальник Голов-
ного експертно-криміналістичного центру.

ПРОФЕСІЙНІ ТАЄМНИЦІ ЕКСПЕРТІВ
Робота з документом, який має ознаки 

підробки, розпочинається з технічної експер-
тизи. Фальшивку досліджують у відбитому 
світлі та ультрафіолетових променях. 

– Об’єктами досліджень стають насампе-
ред реквізити документа. До них належать 
записи, відбитки печаток і штампів, маши-
нописні тексти, позначки тощо. Потім вивча-
ються матеріали: папір, фарба, клей, залишки 
речовин, що витравлюють текст, – відкриває 
професійні таємниці полковник Чередні-
ченко. 

Основними способами часткової підробки 
паспортних документів є заміна цифрового 
зображення та аркушів, внесення змін у рек-
візити, фальсифікація службових відміток, 
печаток та штампів Державної прикордон-
ної служби України або прикордонних служб 
інших країн тощо. 

Найпоширенішим є заміна цифрового 
інтегрованого зображення. Саме так фахівці 
називають звичайне фото власника доку-
мента. Найбільш розповсюдженими озна-
ками підробки є невідповідність способу 
друку, імітація цифрового друку шляхом вкле-
ювання звичайної фотографії, а також зміни 
у текстурі. Часто друге фото друкують поверх 
першого.

– Якщо сумніви викликають реквізити 
паспортного документа, то дослідженню під-
лягають і персональні дані власника, – про-
довжує Дмитро Костянтинович. – У цьому 
випадку перевіряється дата та місце наро-
дження, стать, дати видачі паспорта та закін-
чення строку його дії, прізвище та ім’я влас-
ника. Окрему увагу приділяють і машинозчи-
тувальній зоні. 

І як би ретельно не працювали паспортні 
злодії, вони залишають «сліди». Це пошко-
джена поверхня сторінок з даними та фонова 
сітка, помітні зміни текстури зображення, 
залишки видаленого тексту. Інформація в 
машинозчитувальній зоні може і не розпізна-
ватися, що свідчить про низьку кваліфікацію 

зловмисників. Під час ідентифікації паспорта 
подекуди не збігаються дані про власника з 
інформацією, вкладеною у машинозчитуваль-
ній зоні, або є невідповідність шрифтів, пред-
ставлених на сторінці, з даними із зразками 
справжніх паспортних документів. Подекуди 
виявляється пошкодження ламінуючого 
покриття сторінок . 

Не менше клопоту в тих злочинців, котрі 
замінюють аркуші у документі. – Почнемо 
з найбільш поширених підробок. Це невід-

повідність номера документа з номером на 
сторінці або якщо він надрукований методом 
офсетного друку чи з використанням лазер-
ного чи струменевого пристрою, – говорить 
начальник центру. – Адже у більшості країн 
світу використовується винятково метод висо-
кого друку. 

Крім того, спеціалісти легко виявляють 
різну товщину аркушів, непробиті до кінця 
отвори у перфорованому номері паспорта та 
різний їх діаметр. 

Викличе підозру і неохайний вигляд отво-
рів швів на аркушах, що свідчить про мож-
ливе повторне зшивання або різний розмір 
окремих сторінок документа. Також ознакою 
фальшивки є наявність невикористаних отво-
рів для зшивання аркушів. Про підробку гово-
рять і шви, якими скріплені аркуші: вони не 
збігаються з отворами. 

ШТАМП З ГРАМАТИЧНИМИ 
ПОМИЛКАМИ

Крім вивчення паспортних документів, 
експерти центру проводять аналіз та пере-
вірку службових відміток, печаток і штампів 
Державної прикордонної служби України та 
інших компетентних органів. 

– Наші фахівці звертають увагу на від-
повідність дат на штампах при в’їзді та 
виїзді та факт їх проставляння компетент-

Біометричний паспорт: ділки за ціною не постоять
Уже понад три тижні 

в Україні діє безвізовий 
режим. За цей час без зайвих 
бюрократичних зволікань країни 
Євросоюзу відвідало понад 70 
тисяч осіб. І попит на вітчизняні 
біометричні паспорти не 
вщухає. Люди займають чергу у 
спеціалізовані центри ще з ночі.

За такої ситуації фахівці 
прогнозують сплеск підробок 
українського біометричного 
паспорта. Як запобігти цьому, 
які ризики існують на сьогодні 
та про що говорить світовий 
досвід? З цими запитаннями 
ми звернулися до начальника 
Головного експертно-
криміналістичного центру 
Державної прикордонної служби 
України полковника Дмитра 
Чередніченка.

Після введення безвізового режиму привабливість 
українського паспорта значно зросла.

Протягом перших чотирьох місяців 2017 року співробітники 
Служби виявили 132 підроблених, 30 чужих та 1746 недійсних 
паспортних документів.
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Біометричний паспорт: ділки за ціною не постоять

ними органами, строк початку та закін-
чення дії візи; відповідність штампів про 
в’їзд та виїзд, – говорить Дмитро Костян-
тинович. – Береться до уваги тип шрифту, 
структура відбитка, форма, розмір штампа. 
Не поодинокі випадки, коли під час вико-
ристання для підробки струменевого прин-
тера штамп складається із маленьких кра-
пок. Трапляються і зовсім кумедні випадки, 
коли у відбитку – елементарні граматичні 
помилки.

СТАТИСТИКА ЗНАЄ ВСЕ
– Щоб зрозуміти справжні масштаби махі-

націй з паспортами, достатньо проаналізувати 
роботу відомчого центру. Тільки протягом 
перших чотирьох місяців 2017 року співро-
бітники Служби виявили 132 підроблених, 30 
чужих та 1746 недійсних паспортних докумен-
тів, – говорить полковник Чередніченко. 

Протягом 2016 року експерти Головного 
експертно-криміналістичного центру дослі-
дили понад 1200 об’єктів, встановили підробку 
43 бланків паспортів 18 країн світу та понад 800 
службових відміток, печаток та штампів при-
кордонного відомства та 42 – інших відомств. 
І це коли безвізовий режим ще не діяв, – під-
сумовує Дмитро Чередніченко.

БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ 
ЯК ЗАХИСТ ВІД АГРЕСІЇ

У розрізі неприхованої агресії з боку 
Росії, зухвалих вбивств і терористичних актів 
у столиці все більш чітко прослідковуються 
подальші запобіжні кроки, які приймати-
муться Україною стосовно країни-агресора. І 
на першому план стоїть запровадження візо-
вого режиму з Росією. На цій тезі одним з пер-
ших наголосив Секретар Ради національної 
безпеки і оборони Олександр Турчинов. 

– Це питання не просто назріло... воно 
перезріло, його треба реалізувати якомога 

швидше, – прокоментував високопосадо-
вець ситуацію. Крім того, він зазначив, що 
після введення безвізового режиму з краї-
нами Європейського Союзу Україні необхідно 
«вибудовувати кордони, які захистять цивілі-
зацію від агресії РФ і проникнення гібридних 
провокаційних технологій».

Звичайно, що це рішення не буде одномо-
ментною дією, а буде поступовим алгоритмом 
дій. І на першому етапі – обов’язковий в’їзд гро-
мадян Російської Федерації за біометричними 
паспортами. Про це нещодавно заявив Міністр 
закордонних справ Павло Клімкін. За словами 
глави МЗС України, введення візового режиму 
недостатньо для контролю тих, хто прибуває з 
РФ. Для цього необхідно запровадити режим 
в’їзду за біометричними паспортами.

А ЯК У СВІТІ?
У сучасних умовах, коли потік людей, 

які перетинають кордони постійно зростає, 
однієї лише експертизи паспортних докумен-
тів недостатньо. За твердженням полковника 
Чередніченка, необхідне ефективне міжві-
домче та міжнародне співробітництво у сфері 
судово-експертної діяльності. Насамперед, це 
обмін інформацією про виявлені підроблені 
документи.

 – У рішенні Ради Євросоюзу, котре ухва-
лили сімнадцять років тому, йдеться про 
роботу електронної системи збереження та 
передачі зображень (FADO), запровадженої 
наприкінці 1998 року, – ділиться досвідом 
керівник центру. – У прикордонних відом-
ствах країн – членів ЄС уже тривалий час 
діють спеціалізовані підрозділи, які займа-
ються експертизою документів і обмінюються 
отриманою інформацією з колегами. 

У нашій державі цим займається Голо-
вний експертно-криміналістичний центр 
Державної прикордонної служби. На гли-
боке переконання його керівника, для більш 
ефективної роботи необхідно розширювати 
співпрацю з обміну інформацією про вияв-
лені підроблені документи з експертними 
установами інших правоохоронних органів. 
Адже лише спільними зусиллями можна 
забезпечити ефективну протидію загрозам  
національній безпеці України.                           n

Протягом перших чотирьох місяців 2017 року співробітники 
Служби виявили 132 підроблених, 30 чужих та 1746 недійсних 
паспортних документів.

Порядок оформлення, видачі, обміну, 
пересилання, вилучення, повернення дер-
жаві, визнання недійсним та знищення пас-
порта громадянина України для виїзду за 
кордон, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 7 травня 2014 року 
№ 152 визначає, що для оформлення закор-
донного біометричного паспорта потрібно 
подавати, крім іншого, паспорт громадя-
нина України. 

Після прийняття до розгляду заяви-
анкети та доданих до неї документів пра-
цівник Державної міграційної служби має 
ідентифікувати  особу, на ім’я якої оформля-
ється закордонний біометричний паспорт, а 
також встановити чи дійсно вона є грома-
дянином України. Така перевірка здійсню-
ється за даними, що містяться в картоте-
ках територіального підрозділу ДМС, який 
видавав паспорт громадянина України. 
Таким чином перевіряються всі особи без 
винятку. 

Однак через окупацію  Криму і збройний 
конфлікт на території Донецької і Луган-
ської областей  картотеки з інформацією 
про особу і виданий їй паспорт, за якими цю 
особу можна ідентифікувати, залишилися у 
відділах вітчизняної міграційної служби на 
окупованих і непідконтрольних територіях. 
Так як доступу до них немає, то  не можна 
розпізнати особу за стандартною процеду-
рою. 

Тому щоб провести перевірку, праців-
ники ДМС надсилають запити, зокрема, 
до МВС, Національної поліції, Мін’юсту, 
органів ДФС для отримання відомостей 
з наявних державних та єдиних реєстрів, 
інформаційних баз, картотек, у тому числі 
фотографії особи, яка дасть змогу упізнати 
її. Безперечно, ця процедура займе більше 
часу, ніж стандартна ідентифікація. 

У зв’язку з цим, щоб пришвидшити про-
цес,  наші співвітчизники, котрі отримували 
паспорти громадян України на територіях, 

які зараз є тимчасово окупованими або 
непідконтрольними, під час оформлення 
закордонного біометричного паспорта 
мають надати будь-які додаткові документи, 
що містять фотозображення, а саме:

небіометричний закордонний паспорт;
дипломатичний паспорт України;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в 

Україну;
посвідчення водія;
військовий квиток;
пенсійне посвідчення;
пільгове посвідчення;
перепустку на роботу.
Якщо немає документів з фотокарткою, 

то можна надати: 
свідоцтво про народження;
свідоцтво про шлюб;
свідоцтво про розірвання шлюбу;
дипломи про закінчення вишу.
Таким чином додаткова інформація 

дасть змогу швидше розпізнати особу та  
уникнути непередбачуваних затримок під 
час оформлення паспорта. 

Зазвичай, заявника можна стовідсот-
ково ідентифікувати, якщо він вже оформ-
лював закордонний паспорт, починаючи від 
2015 року, або паспорт громадянина Укра-
їни нового зразка (у вигляді ID-картки), 
починаючи з 2016 року, і його персональні 
дані внесено до Єдиного державного демо-
графічного реєстру. У такому випадку 
додаткові документи непотрібні.

Цей процес у майбутньому буде удо-
сконалюватися. Передбачається, що після 
інформаційного наповнення Єдиного дер-
жавного демографічного реєстру та відмови 
від паперових картотек, розпізнання заяв-
ників проводитиметься в автоматичному 
режимі, тому документування громадян 
пришвидшиться.                                                   n

варто знати

Паспортизація через 
ідентифікацію

Після впровадження безвізового режиму з ЄС українцям 
стало значно простіше подорожувати. Адже маючи 
біометричний паспорт для виїзду за кордон можна 
відвідати більшість країн Європи. Саме він є обов’язковою 
умовою поїздок без віз. Отримати його не важко, проте є 
особливості для деяких категорій. Так, наші співвітчизники, 
котрі отримували паспорт громадянина України на 
територіях, які зараз є тимчасово окупованими або 
непідконтрольними, повинні знати алгоритм оформлення 
паспорта з урахуванням надзвичайних обставин.
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– Якщо розглядати документ загалом, 
то основні зміни стосуються кількох напря-
мів, – зазначає заступник начальника від-
ділу організації застосування сил і засобів 
та нормативного забезпечення прикор-
донної служби управління прикордонної 
служби полковник Сергій Шевчук. 

– По-перше, більш детально прописано 
механізм контролю за триманням у місцях 
базування і плаванням у територіальному 
морі та внутрішніх водах України суден 
флоту рибної промисловості, що не під-
лягають нагляду класифікаційного това-
риства. По-друге, конкретизовано поря-
док  і способи інформування підрозділів 
Держприкордонслужби про всі зміни, які 
відбуваються на об’єктах базування мало-
мірних суден та в місцях базування суден 
флоту рибної промисловості щодо їхньої 
реєстрації, приписки та господарської 
діяльності. По-третє, посилено обмеження 
щодо тримання плавзасобів на об’єктах і в 
місцях базування, які не отримали дозвіл 
на експлуатацію, а також удосконалено вза-
ємоінформування між органами охорони 
державного кордону,  Держрибагенством  
та Укртрансбезпекою щодо вжиття ними 
відповідних обмежень стосовно суден або 
об’єктів базування та контролю за виконан-
ням таких рішень.

МІСЦЯ БАЗУВАННЯ: 
КОМІСІЯ ДАЄ «ДОБРО»

Почнемо з об’єктів та місць базування 
суден флоту рибної промисловості. Щороку 
в районах, прилеглих до узбережжя моря, 
а також інших суднохідних прикордонних 
водних об’єктів, де встановлено прикор-
донну смугу та існує контрольований при-
кордонний район, місця та об’єкти базу-
вання перевіряють спільні комісії. Свою 
роботу вони виконують до початку навіга-
ційного періоду. 

До складу таких комісій включаються 
представники райдержадміністрацій та 
органів місцевого самоврядування, інспек-
тори Мінприроди, державного органу, що 
здійснює нагляд за безпекою судноплав-
ства та реєстрацією суден, представники 
органів Національної поліції, Держслужби 
з надзвичайних ситуацій та Державної при-
кордонної служби. Місця базування суден 
флоту рибної промисловості перевіряються 
комісіями, до складу яких входять лише 
прикордонники та представники Держри-
багентства, і такі комісії діють на підставі 
наказу останнього.

За результатами спільної роботи комісій 
складаються відповідні акти та надаються 
номери. Місця базування суден флоту риб-
ної промисловості вносяться до відповід-
ного переліку, який затверджує Держриба-
гентство.

– Водночас донедавна в прикордонному 
законодавстві існувала правова колізія – 
підкреслює Сергій Григорович. – Напри-
клад, у містах обласного значення, розташо-
ваних безпосередньо на узбережжі водного 
об’єкта, таких як містечко Чорноморськ, що 
на Одещині, немає райдержадміністрацій. 
Тому було законодавчо не визначено хто 
повинен організувати комісійне обстеження 
об’єктів базування, розташованих у межах 
цього міста. Нові зміни це питання врегу-
льовали, – підсумовує питання полковник 
Сергій Шевчук.

НЕМАЄ ДОЗВОЛУ – 
НЕМАЄ ДОХОДУ 

Також раніше у разі негативного висно-
вку комісії та невідповідності існуючих 
вимог, адміністрація об’єктів або місць базу-
вання не отримувала дозвільних докумен-
тів на експлуатацію. Тобто, офіційно судна 
могли перебувати у таких місцях, але вихо-
дити в територіальне море або внутрішні 
води України їм заборонялося. Однак ці пра-
вила часто порушувалися, судна покидали 
об’єкти та місця базування і дієвого впливу 
на адміністрації закритих баз не було. 

Після внесення у постанову доповнень, 
ситуація зміниться. Згідно з пунктом 22 
Положення відтепер забороняється збері-
гання маломірних суден, інших плавзасобів 
на об’єктах базування, а суден флоту рибної 
промисловості – в місцях базування, що не 
отримали дозволу на експлуатацію. Таким 
чином, власники або судноводії будуть 
вимушені шукати інші місця тримання. Це 
означає, що адміністрація об’єктів і місць 
базування матиме чималі матеріальні 
збитки від втрати постійних клієнтів –  гос-
подарів плавзасобів. Такий розвиток подій 
не на руку дбайливому господарю. Через 
зміни прибуток, який отримуватиме адмі-
ністрація об’єктів і місць базування, залежа-
тиме від наявності відповідних дозвільних 
документів. 

– Крім того, сплачуючи чималі внески, 
власники суден мають право вимагати в 
адміністрації комфортних для себе умов 
у вигляді актуальної дозвільної докумен-
тації. Прикордонники ж отримали додат-
ковий засіб впливу на власників баз три-
мання, які не хочуть своєчасно вживати 
заходів для організації нормальної роботи 
і таким чином створюють конфліктні ситу-
ації між населенням та охоронцями кор-
дону та під час виконання останніми своїх 
законних повноважень, – підкреслює Сер-
гій Григорович.

ФЛОТ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: 
ПРИКОРДОННИКИ БУДУТЬ У КУРСІ

Зміни торкнулися і реєстрації об’єктів 
базування та місць суден флоту рибної про-
мисловості. Відтепер, після проведення 
необхідних правових та організаційних 
процедур, підрозділи Державної прикор-
донної служби мають бути поінформовані 
про зміни адміністрацією цих установ не 
пізніше трьох робочих днів. І робитиметься 
це письмово – за допомогою факсимільного 
зв’язку або електронної пошти.

Крім того, списання з балансу і утиліза-
ція, передавання маломірних суден, інших 
плавзасобів, суден флоту рибної промисло-

вості відбуватимуться з обов’язковим пись-
мовим інформуванням відповідного під-
розділу. Робитиметься це в установленому 
порядку протягом п’яти робочих днів. 

– Таким чином Служба матиме повну 
інформацію про судна, які знаходяться у 
плаванні. Будь-яке маніпулювання стане 
неможливим – запевнив полковник Сергій 
Шевчук.  – Крім того, змінами забороняється 
тримати плавзасоби поза об’єктами базу-
вання, а судна флоту рибної промисловості, 
що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, – поза місцями базування.

Принципові зміни торкнулися і вза-
ємоінформування між прикордонниками 
та органами, уповноваженими здійсню-
вати контроль за забезпеченням безпеки 
судноплавства на водних об’єктах (Укр-
трансбезпека, Держрибагентство), що 
також впливає на стан прикордонного 
режиму. На сьогодні у разі прийняття 
рішення про заборону тримання плав-
засобів на об’єктах і в місцях базування, 
які не отримали дозвіл на експлуатацію, 
або виходу маломірним суднам та суднам 
флоту рибної промисловості, що не під-
лягають нагляду класифікаційного това-
риства, в територіальне море і внутрішні 
води України ці органи протягом трьох 
робочих днів з моменту прийняття відпо-
відних рішень повинні письмово поінфор-
мувати відповідні органи Служби. Робити-
меться це відповідно до встановлених пра-
вил за допомогою факсимільного зв’язку 
або електронної пошти.

Аналізуючи зміни, внесені у законо-
давство, фахівці управління прикордонної 
служби АДПСУ зауважують, що прийня-
тий Урядом документ безумовно піде на 
користь як для власників маломірних суден 
та плавзасобів риболовецького флоту, так 
і для адміністрацій місць зберігання цієї 
власності. Натомість підрозділи Державної 
прикордонної служби оперативно отриму-
ватимуть інформацію, яка дасть змогу якіс-
ніше виконувати свої службові обов’язки та 
підтримувати прикордонний режим.          n

Прикордонний режим: 
відповідальність посилено

Нещодавно Уряд вніс 
зміни до постанови «Про 
прикордонний режим», 
згідно з якими суттєво 
посилено контроль за 
базуванням і виходом у 
море плавзасобів, а також 
вимоги щодо інформування 
прикордонних підрозділів. 

Редакція газети 
звернулася до управління 
прикордонної служби 
Адміністрації 
Держприкордонслужби, 
офіцери якого розробляли 
пропозиції та зміни, з 
проханням роз’яснити 
нововведення схваленого 
Урядом документа.
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Володимир ПАТОЛА, 
фото автора 

Заключна зйомка відбулася у зоні 
бойових дій не випадково. Можна, зви-
чайно, було відзняти на полігоні в тилу у 
виконанні інших людей. Однак натомість 
ми попросили героїв фільму показати, як 
вони діяли у реальних ситуаціях. Місце та 
загальна обстановка дали змогу отримати 
кадри, максимально наближені до реаль-
ності. Адже в документальному фільмі 
правдивість пріоритетніша за видовищ-
ність.

Зі знімальною апаратурою працюють 
режисер Євгеній Коваленко, оператор 
Олександр Кришталович та сценарист 
Георгій Спасокукоцький (Міжнародний 
продюсерський центр «Форпост» у рам-
ках спільного проекту з Інформаційним 
агентством Держприкордонслужби). 
Завершується останній етап зйомок 
документального фільму «Перехрестя 
«Балу», присвяченого героїзму захис-
ників Дебльцевського плацдарму. Далі 
залишиться монтаж та інші деталі кіно-
виробництва.

Жодних імітацій та «навчальних» сцен. 
Робота у кадрі – тільки по-бойовому. Сер-
жант Олександр Степаницький (мобільна 
прикордонна застава «Краматорськ» Дер-
жприкордонслужби), старші солдати Віта-
лій Тининика (9-й батальйон 59-ї бригади 
Збройних Сил України) та Юрій, позивний 
«Сепар» (128-ма окрема гірсько-піхотна 
бригада Збройних Сил України) роблять те, 
чим змушені займатися протягом останніх 
трьох років. Усі вони відзначені орденом «За 

мужність» та іншими нагородами. Зазвичай 
за чоловіками не стежать об’єктиви камер, а 
ціна їхнього рішення – життя, своє і товари-
шів. 

Після кількох спроб камера таки ловить 
неповторну мить, коли автомат видає довгу 
чергу, викидаючи ланцюжок гільз, коли 
поряд з ними вже у польоті граната і можна 
помітити димок її порохового сповільню-
вача. А відстрелена механізмом запалу 
запобіжна скоба ще не встигла далеко від-
летіти, коли кулі у же знайшли свою ціль, 
а направлений до мети тротил вибухне за 
секунду.

Сержант Олександр Степаницький за 
кермом Кугуара. Одразу видно, що він не 
просто водій, а той, хто навчений їздити у 
прифронтовій зоні.

Звично, по-діловому стає до гранато-
мета Віталій Тининика, колишній прикор-
донник, боєць 9-го батальйону 59-ї бригади 
ЗСУ. Тоді на блокпосту «Балу» його АГС не 

раз рятував побратимів, зокрема і «зелених 
кашкетів», відлякуючи рухомі мінометні 
розрахунки ворога, відсікаючи від танків 
піхоту. 

Як і взимку 2015-го Юрій з позивним 
«Сепар» вправляється із ручним гранато-
метом. Тоді випущені ним гранати вивели 
з бою та знищили кілька одиниць броне-
техніки ворога. Вогонь Юрій веде майже у 
повний ріст, не зупиняючись ані на мить, 
одразу ж після пострілу змінює позицію. 

– Куди ж ти цілишся? – запитує хтось із 
присутніх.

– Я ніколи не цілюсь. І нікуди. – Відпо-
відає Юрій. 

– І не промахується майже ніколи, 
– додають товариші, які бачили його в 
бою.

Час відрядження доходить до кінця і 
ми вирушаємо в Київ із відзнятим матері-
алом. Мимоволі спадає на думку, що герої 
фільму, не слабкі та не боязкі люди, за цих 
три роки перетворилися з відважних, але 
по-суті мирних кухарів, водіїв чи токарів, 
на професійних військових, неймовірно 
крутих хлопців, яких не побачиш у гол-
лівудських блокбастерах. Чому? Тому що 
ці українські воїни справжні. Бо йдучи у 
бій, ніби на роботу, нерідко з гумором і 
веселими жартами, вони зуміли залиши-
тися добрими і щирими людьми. Кожен 
по-своєму. Проте безумовно в єдиному 
славному товаристві.                                        n

кіно

Пам’ять про подвиг

Червень цього року. 
Донеччина. Менше двадцяти 
кілометрів від лінії фронту. 
Зазвичай на цьому місці наші 
захисники відпрацьовують 
вправи навчальних стрільб. 
Проте сьогодні особливий 
день: тривають фінальні 
зйомки документального 
фільму «Перехрестя Балу». 
Люди, які у лютому 2015-
го боронили легендарний 
блокпост, знову зібралися 
разом аби відтворити самих 
себе на екрані. Вони не навчені 
акторському мистецтву, 
тому не грають, а знову й 
знову проживають перед 
камерою те, що врізалося в 
їхню пам’ять довіку. Це вкрай 
важко, але усі розуміють – 
по-іншому робити неможна. 
Глядач має побачити історію 
такою, якою вона була 
насправді, з точністю до 
найменшого руху, до нерву, 
до миттєвої зміни виразу 
обличчя.
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66527

від 21 червня 2017 року № 615-ос
полковник
по Західному РУ ДПСУ
підполковнику НЕБЕЛЬСЬКОМУ Юрію 

Станіславовичу 
підполковник
по Південному РУ ДПСУ
майору ВОЙТЕНКУ Андрію Миколайо-

вичу 
майору РАЙКУ Сергію Валерійовичу 

від 23 червня 2017 року № 626-ос
полковник
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
підполковнику МАРТИНЮКУ Олексан-

дру Володимировичу 
підполковнику ПШОНЬКУ Олегу Леоні-

довичу 
по Національній академії ДПСУ імені Бог-

дана Хмельницького
підполковнику КУПРІЄНКУ Дмитру 

Анатолійовичу 
підполковник
по Адміністрації ДПСУ
майору БОЙКУ Дмитру Анатолійовичу 
майору ВИНЯРСЬКОМУ Ярославу 

Ярославовичу 
майору СВЯТСЬКОМУ Ігорю Валенти-

новичу 

від 26 червня 2017 року № 641-ос
полковник
по Управлінню внутрішньої та власної без-

пеки «Південь» ДПСУ
підполковнику ПИСАРІВУ Володимиру 

Петровичу 
по Східному РУ ДПСУ
підполковнику МІШЕНЮКУ Роману 

Миколайовичу 
підполковник
по Адміністрації ДПСУ
майору ПАРАСОЧЦІ Андрію Олексан-

дровичу 
по Східному РУ ДПСУ
майору БОНДАРЕНКУ Олександру 

Олександровичу 
майору СМОЛЯКУ Дмитру Петровичу 
підполковник юстиції
по Східному РУ ДПСУ
майору юстиції ІВАНОВУ Івану Дмитро-

вичу 
майору юстиції ЛЕЩЕНКУ Миколі Юрі-

йовичу 
по Північному РУ ДПСУ
майору юстиції ТАРАСЕНКУ Олегу 

Миколайовичу 
майор
по Адміністрації ДПСУ
капітану ЗАДОЙНОМУ Андрію Олек-

сандровичу 
капітану КАМИШЕНЦЕВУ Геннадію 

Володимировичу 
капітану КАЧУРОВСЬКОМУ Сергію 

Ігоровичу 
капітану МАРЧЕНКУ Володимиру 

Олександровичу 
по 130 головному центру зв’язку, автомати-

зації та захисту інформації ДПСУ
капітану НЕФЬОДОВУ Євгенію Юрійо-

вичу 
по Окремій комендатурі охорони і забезпе-

чення ДПСУ
капітану ЮМШАНОВУ Дмитру Воло-

димировичу 
по Навчальному центру підготовки молод-

ших спеціалістів ДПСУ імені генерал-майора 
Ігоря Момота

капітану ГЛАДУНУ Роману Вікторовичу 

капітану СІМАКУ Вадиму Володимиро-
вичу 

по ОКПП «Київ» ДПСУ
капітану КОВАЛЬЧУКУ Юрію Андрійо-

вичу 
капітану НЕЧИТАЙЛУ Віталію Васи-

льовичу 
капітану ТРАЧУКУ Василю Сергійо-

вичу 
капітану ЮЩЕНКУ Андрію Володими-

ровичу 
по Головному експертно-

криміналістичному центру ДПСУ
капітану БРИГИНЦЮ Олександру 

Миколайовичу 
ПРИСВОЇТИ ЧЕРГОВЕ ВІЙСЬКОВЕ 

ЗВАННЯ з 25 червня 2017 року:
полковник
по Окремому відділу для виконання спеці-

альних завдань ДПСУ
підполковнику ПОБЕРЕЖНИКУ Вла-

диславу Володимирович
підполковник
по Адміністрації ДПСУ
майору ДОМБРОВСЬКОМУ Віталію 

Миколайовичу
по Східному РУ ДПСУ
майору МИШЕНЮКУ Максиму Мико-

лайовичу
по Західному РУ ДПСУ
майору ЗАЙЦЮ Максиму Вікторовичу 
майору КАЙДАНУ Віктору Миколайо-

вичу 
по ОКПП «Київ» ДПСУ
майору ВИТЯГАНЦЮ Дмитру Олего-

вичу
майор
по Адміністрації ДПСУ
капітану АЛЄКСЄЄНКУ Вадиму Олек-

сандровичу 
по ОКПП «Київ» ДПСУ
капітану СОМУ Артему Олександро-

вичу
капітану ШЕВЧУКУ Юрію Сергійовичу
ПРИСВОЇТИ ЧЕРГОВЕ ВІЙСЬКОВЕ 

ЗВАННЯ з 24 червня 2017 року:
полковник
по Північному РУ ДПСУ
підполковнику ОЛЕКСЮКУ Сергію 

Миколайовичу 
підполковник
по Адміністрації ДПСУ
майору ПАНАСЮКУ Артему Леонідо-

вичу 
по Західному РУ ДПСУ
майору ЗУБУ Олександру Миколайо-

вичу 
майору СЕРДЮКУ Денису Сергійовичу 
майору ХАРЧИШИНУ Руслану Євгено-

вичу 
по Східному РУ ДПСУ
майору ІЛЬЧЕНКУ Дмитру Вікторо-

вичу 
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
майору ГУКУ Олександру Петровичу 
майору КАРПІЧЕНКОВУ Михайлу 

Вікторовичу 
по 130 головному центру зв’язку, автомати-

зації та захисту інформації ДПСУ
майору ЮРЧЕНКУ Андрію Михайло-

вичу 
по 10 мобільному прикордонному загону 

ДПСУ
майору МІЩУКУ Володимиру Анатолі-

йовичу

Управління кадрового 
менеджменту АДПСУ

оголошення

Посвідчення учасника бойових дій серії УБД № 162751 від 26.08.2016, видане на ім’я 
ШИШАЄВА Ігоря Вікторовича, у зв’язку з позбавленням статусу учасника бойових дій вва-
жати недійсним.

Посвідчення учасника бойових дій серії ЮА № 052340 від 29.04.2015, видане на ім’я 
КОЛМОГОРОВА Сергія Валерійовича, у зв’язку з позбавленням статусу учасника бойових дій 
вважати недійсним.

прикордоння

Порядок за лояльність

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ 

За домовленістю між прикордонними 
відомствами України й Білорусі жителі 12 
населених пунктів Рокитнівщини мають 
можливість перетинати кордон та займатися  
збором грибів і ягід на території Поліського 
лісгоспу Республіки Білорусь. Задля цього 
вже декілька років працюють три тимча-
сових місця пропуску – «Познань», «Бере-
зове» та «Дроздинь». 

Торік спрощеним порядком перетину 
держкордону скористалися 13 тисяч укра-

їнців. Хоча попри максимально лояльне 
ставлення прикордонників не обійшлося 
й без порушень. Минулого сезону від 
держкордону було повернуто більше 
1600 дорослих та 500 дітей. Найчастіше 
це відбувалося через намагання людей 
скоротити шлях до жаданих дарів лісу та 
неуважність. 86 осіб було позбавлено пере-
пусток до білоруського лісу на весь період 
збору дикоросів.

Тому Держприкордонслужба вкотре 
нагадує, що сприятливий доступ до тамтеш-
ніх природних ресурсів надається білорусь-
кою стороною винятково з її доброї волі. 
Отже у разі масового нехтування встановле-
ними правилами зручний допуск українців 
до сусідських лісів може бути будь-якого 
моменту скасований.                                             n

У Рокітнівському районі 
Рівненщини розпочався 
сезонний пропуск громадян 
для збору ягід на території 
сусідньої Білорусі. 
Здійснюватиметься він 
у два періоди: збирання 
чорниці з 1 липня по 10 
серпня та журавлини  
з 1 вересня по 15 листопада 
2017 року.

Максим СОРОКА 

Слід зазначити, що раніше на цьому місці 
стояла кам’яна стела газеті «Іскра» з барельє-
фом Леніна. Однак у контексті декомунізації 
лик радянського ідола та надписи, приурочені 
першому «рупору» більшовиків, були демонто-
вані. Натомість волонтери разом із «зеленими 

кашкетами» вирішили перетворити спадщину 
тоталітарного режиму на обеліск, біля під-
ніжжя якого стоять фігури вартового рубежу та 
його чотирилапого помічника. Кошти на виго-
товлення та встановлення пам’ятника надало 
одне з херсонських підприємств, керівник 
якого наш колишній офіцер.

На урочисте відкриття меморіалу до Гімна-
зичного скверу Херсона зійшлися сотні людей, 
серед яких – ветерани-прикордонники, волон-
тери, представники обласної влади, народні 
депутати та звичайні містяни. 

– Це особлива подія у житті не лише 
нашого міста, але й області. Встановлюючи 
цей пам’ятник, ми висловлюємо вдячність та 
шану тим, хто щодня ризикує своїм життям 
заради нашого спокою та миру. Прикордон-
ники служать державі в найнебезпечніших 
місцях, виконують свій священний обов’язок 
на першому рубежі. Ви є передовими, при-
ймаєте на себе удар у будь-якій ситуації. 
Вітаю вас з відкриттям цього монумента. Я 
бажаю, щоб у ваших сім’ях завжди панував 
мир, а ваші діти пишалися своїми батьками, 
– відзначив у своєму вітальному слові голова 
Херсонської ОДА Андрій Гордєєв.

Скульптор Олександр Теплюков поді-
лився тонкощами створення пам’ятника 
воїнам-прикордонникам усіх поколінь.

– До мене з ініціативою звернулися пред-
ставники Держприкордонслужби. Я їм запро-
понував два ескізи і у підсумку був обраний 
цей варіант композиції, – коментує митець. 
– Робота тривала два з половиною місяці. 
Обличчя і постава – моя задумка, але мені 
позував один прикордонник, з якого змальо-
вував правильний вигляд форми, амуніції 
і зброї. Це перша моя робота на мілітарну 
тематику. Передусім я робив цей пам’ятник 
для наших городян. А прикордонники безу-
мовно заслуговують на те, щоб у нашому місті 
їх поважали і шанували. Адже вони несуть 
службу у дуже відповідальний час.                    n

декомунізація

Воїн замість вождя
У Гімназичному сквері 

Херсона відбулося урочисте 
відкриття пам’ятника 
воїнам-прикордонникам 
усіх поколінь. Меморіал 
встановлено біля адмінбудівлі 
Азово-Чорноморського 
регіонального управління 
Держприкордонслужби, і 
наразі це – перший пам’ятник 
на Херсонщині, присвячений 
вартовим рубежу.


