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Фінансовий фундамент
оборони

Втомилась зброя. Вистояли Люди!
Свою неофіційну назву блокпост
Балу отримав на честь одного зі
своїх командирів, який, потрапивши у
безвихідну ситуацію під час розвідки,
відстрілювався доки не закінчився
боєзапас. Коли ж його спробували
взяти в полон – підірвав себе гранатами,
знищивши більше десятка терористів.
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На що 2015 року витрачатимуться гроші, які
статті витрат зросли, чи є борги у прикордонного
відомства? На ці та інші запитання відповідає
начальник фінансово–економічного управління
Адміністрації Держприкордонслужби України
полковник Олександр Орел.
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Краматорськ, Маріуполь, Волноваха, а ще десятки,
а то й сотні сіл потерпають від обстрілів російських
найманців з російської зброї. Нині біля Київського
ринку Маріуполя ввечері світло загорається десь
лише у кожній п’ятій квартирі. Багато мешканців
покинули небезпечний район. Проте в менших
населених пунктах ситуація ще гірша.

Посічена земля

Олег БОЙКО, фото автора

Журналісти «Прикордонника України» побували у селі Гнутове
неподалік від Маріуполя, яке з 24 січня регулярно обстрілюють сили
проросійських терористів. Того дня село кілька разів ловило «пода
рунки» з гаубиць, «Градів» і мінометів. Одна людина загинула, двоє
отримали поранення.
Один зі снарядів потрапив у будинок баби Шури. Пенсіонерку
витягли зпід завалів прикордонники Іван Хоміць і Андрій Хомен,
які несли службу неподалік від контрольного пункту в’їздувиїзду
«Гнутове», і Федір Михайлович – сторож дачного кооперативу. Трав
мована та шокована бабуся відмовлялася їхати в лікарню без своїх
собак. Спершу її перемістили у бліндаж, а потім передали медпра
цівникам.
Йдемо до місця обстрілу. Собачка з обгорілим боком, шукаючи
ласки, притискається до ноги і тут же від болюдотику сахається,
скавчить та з відстані дивиться на людей великими мокрими очима.
Сьогодні її сестра згоріла на припоні біля будинку голови дачного
кооперативу. Згорів і сам будинок. М’які іграшки в болоті біля руїн
свідчать, що в будинку могли б бути й діти.
Про собак у зоні обстрілу окрема розмова. Чимало їх, покинутих
господарями, бігають поруч зі згорілими, зруйнованими чи просто
покинутими хатами. Але ці тварини врятували не одне життя. Кіно
лог впс «Маріуполь» пригадує, що іноді перед обстрілами собаки в
Гнутовому починали гавкати як скажені. Завдяки цьому люди всти
гали заховатися у підвали та бліндажі.
Сторож Федір Михайлович веде нас до розваленої хати баби
Шури. У нього немає підвалу, немає бліндажа. Під час обстрілу він
обіймає холодильник у своїй сторожці та сподівається, що снаряд чи
осколок омине. Довкола посічені дерева, побиті хати, зрізані про
води і пробита водогінна система. Тобто світла і води в хатах немає.
Жити тут залишилися кілька літніх людей, яким нікуди подітися.
Біля розвалин хати баби Шури з’являються літні чоловік та жін
ка. Як приречені, вони розповідають, що хочуть лише миру і вже
втомилися боятися і ховатися. Також втомився від обстрілів і Федір
Михайлович. Він уже один раз втікав від війни – виїхав з Донецька.
А тепер подумує, незважаючи на вік, взятися до більш рішучих дій.
Нинішній сторож колись був танкістом. Він відчуває, що сторожу
вати скоро вже не буде чого, а захищати Україну потрібно, і він добре
бачить, що то за сволота бомбить Гнутове. Вирви в землі та посічені
дерева чітко вказують, що снаряди летять з підконтрольних терорис
там територій. Село стоїть на пагорбі, з якого видно, що цілитися
артилериститерористи не хочуть, адже все поле край села хаотично
та щедро вкрите вирвами від снарядів. Через це і контрольний пункт
в’їздувиїзду заради безпеки цивільних тут переважно не працює. На
ньому прикордонники несуть службу як на блокпості, стримуючи
просування на захід тієї мерзоти, яка й ховається за старими людь
ми, дітьми, жінками та обстрілює їх. В очах і словах бійців на блок
посту – оптимізм і рішучість вберегти країну від агресора.
n
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ
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Державний кордон України перетнуло

1,16 млн.

осіб

311

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

423
особи

>
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з них
незаконні мігранти

Вилучено

12 од.

зброї

> 16

од.
боєприпасів

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

1,567
млн. грн.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Протезування
інвалідів
прискориться

Кабінет Міністрів України
ухвалить постанову, що передбачає
можливість грошової виплати
розміром до 609 тисяч гривень
на протезування за кордоном
для осіб, які брали участь в
антитерористичній операції. Про
це повідомив Прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк. «Із
Державного бюджету ми можемо
виплатити до 609 тисяч гривень
на одну кінцівку для складного
протезування за кордоном, яке не
робиться в Україні», – наголосив
Прем’єр-міністр на засіданні
Уряду. Цією постановою, за
словами Глави Уряду, також
спрощується процедура
отримання державної допомоги
для протезування за кордоном,
«прискорюється можливість,
щоб людина отримала протез та
допомогу від держави».
Світлана ДЕЙЧУК

n Над Чорним

морем –
нові маршрути
Україна досягла попередніх
домовленостей про відновлення
польотів над акваторією
Чорного моря з керівництвом
Міжнародної організації
цивільної авіації, Міжнародної
асоціації повітряного транспорту,
Федерального управління
цивільної авіації США і
Євроконтролю. Як зазначається,
українською стороною було
запропоновано декілька варіантів
відновлення потоку в зоні
відповідальності нашої країни,
що дозволить авіакомпаніям
скоротити витрати і розвантажити
повітряні маршрути в районах
польотної інформації суміжних
держав. У ході зустрічей обрано
чотири маршрути для подальшого
можливого планування та
виконання польотів користувачами
повітряного простору.

УРЯДОВЕ РІШЕННЯ

Райони під
особливим контролем
Кабінет Міністрів України, починаючи з 10 лютого,
на час проведення антитерористичної операції,
вводить прикордонний режим для низки районів
і населених пунктів Донецької, Луганської та
Харківської областей, а також двох районів
Херсонщини, що межують з Кримом.
Андрій КУЧЕРОВ

Дані заходи вводяться з ме
тою підвищення рівня націо
нальної безпеки України, за
безпечення безпеки громадян,
захисту їхніх прав і свобод, за
конних інтересів і виходячи з
принципів непорушності дер
жавного кордону, територіальної
цілісності, політичної та еконо
мічної незалежності й суверені
тету України.
Згідно з урядовим рішенням
з 10 лютого на території міст
Донецьк, Авдіївка, Артемівськ,
Вугледар, Горлівка, Дзержинськ,
Дебальцеве, Докучаєвськ, Сели
дове, Артемівського, Волновась
кого, Володарського, Костянти
нівського, Красноармійського,
Мар'їнського, Ясинуватського

районів Донецької області вве
дено прикордонний режим.
Особливий контроль також
встановлюється на території Лу
тугинського, Новоайдарського,
Перевальського, Попаснянсько
го, Слов'яносербського, Старо
більського районів Луганської
області, Богодухівського району
Харківської області, а також Но
вотроїцького та Чаплинського
районів Херсонської області.
Отож відтепер на цих тери
торіях запроваджується система
режимних заходів, які регламенту
ють правила в'їзду, тимчасового пе
ребування, проживання, пересу
вання громадян України та інших
осіб, провадження робіт, обліку та
тримання на пристанях, причалах
і в пунктах базування маломірних
суден, інших засобів тощо.
Визначений режим перед
бачає надання на територіях цих

Співпраця міцнішає
На виконання доручення Уряду
України Голова Державної
прикордонної служби Віктор
Назаренко підписав Протокол
щодо внесення змін і доповнень
до Угоди між урядами України
та Словацької Республіки про
пункти пропуску через спільний
державний кордон.
Людмила ТКАЧЕНКО

У документі визначено, в яких випадках
може тимчасово припинятися або обмеж
уватися рух у пунктах пропуску та змінено
часовий режим їх роботи. Як переконують
експерти, ці зміни дозволять удосконали
ти прикордонну інфраструктуру з ураху
ванням положень Кодексу Шенгенських
кордонів, забезпечити зростання пасажиротранспортного потоку та створення комфорт
них умов для учасників міжнародного руху.

n Залізниця

безкоштовно
вивозить біженців

Олена ТАЩИЛІНА

перебування, проживання, пе
ресування громадян України та
інших осіб у прикордонній сму
зі й контрольованому прикор
донному районі. Наприклад,
громадяни України в'їжджають
у прикордонну смугу та кон
трольований
прикордонний
район, перебувають, прожи
вають або пересуваються в їх
межах на підставі документів,
що посвідчують їх особу. А іно
земці та особи без громадян
ства в'їжджають у прикордонну
смугу та контрольований при
кордонний район, перебувають
та пересуваються в їх межах на
підставі документів, що посвід
чують особу та підтверджують
законність перебування на те
риторії України.
n

УКРАЇНСЬКО–СЛОВАЦЬКИЙ КОРДОН

Сергій ПОЛІЩУК

Укрзалізниця продовжує
безкоштовно вивозити вимушених
переселенців із небезпечних
регіонів на Сході України.
Перевезення здійснюються за
списками представників Державної
служби надзвичайних ситуацій.
Людей вивозять зі станцій
Слов’янська, Костянтинівки,
Харкова, Лисичанська,
Дніпропетровська та інших
міст, куди вони змогли дістатися
самостійно. На залізничних
вокзалах «Слов’янськ»,
«Костянтинівка», «Харків»,
«Дніпропетровськ» та «Київ»
організовано транзитні пункти,
де переселенці можуть отримати
інформаційну, психологічну,
соціальну та іншу допомогу. Загалом
з липня 2014 року за заявками
Міжвідомчого координаційного
штабу з соціальних питань зі
східного регіону перевезено понад
16,9 тис. пасажирів.

міст і районів повноважень ор
ганам і підрозділам Державної
прикордонної служби України.
А саме – здійснювати контр
оль щодо дотримання правил
перебування, проживання, пе
ресування громадян України та
інших осіб, обліку та тримання
на пристанях, причалах і в пунк
тах базування маломірних плав
засобів, зупиняти та оглядати
транспортні засоби, притягувати
до адміністративної відповідаль
ності осіб за порушення прикор
донного режиму.
Слід зазначити, що згідно
з Постановою Кабінету Мі
ністрів України №1147 від 27
липня 1998 року «Про прикор
донний режим» встановлюєть
ся порядок в'їзду, тимчасового

На виконання Дорожньої карти, схва
леної Президентом України щодо запро
вадження спільного контролю на кордоні з
країнами Євросоюзу, Держприкордонслуж
ба України разом із словацькими колегами
продовжує напрацювання положень між
урядової Угоди про співробітництво під час
здійснення контролю осіб, товарів і тран
спортних засобів, які перетинають спільний
державний кордон.
На сьогодні ця робота проводиться на
експертному рівні. В подальшому заплано
вано низку двосторонніх зустрічей, на яких
будуть обговорені конкретні заходи з питань
подальшого співробітництва на українськословацькому кордонні.
Державна прикордонна служба України
планує й надалі удосконалювати ефектив
ність охорони кордону з державами-членами
Європейського Союзу шляхом запрова
дження спільного прикордонного контролю
у пунктах пропуску, спільного патрулювання
зеленого кордону, а також оперативного об
міну інформацією.
n

ОФІЦІЙНО

Військову продукцію
ввозитимуть без ПДВ і мита
Верховна Рада звільнила від податків військову продукцію, яка
імпортується в Україну. Відповідний закон ухвалено 274 голосами.
Ольга МІРОШНИЧЕНКО

Цей закон не поширюється на продук
цію, яка має походження з країни, визнаної
державою-окупантом згідно із вітчизняним
законодавством або визнаною державоюагресором стосовно України згідно з норма
ми міжнародного права.
Як зазначається у пояснювальній запис
ці до законопроекту, його прийняття до

зволяє «вирішити питання звільнення від
оподаткування податком на додану вар
тість продукції оборонного призначен
ня, у тому числі для потреб антитерорис
тичної операції, на територію України;
зросте обороноздатність України та буде
усунуто потенційну можливість фінансу
вання військово-промислового комплексу
держави-окупанта».
Крім цього, Парламент прийняв у пер
шому читанні законопроект про внесення
змін до Митного кодексу України. Докумен

том пропонується скасувати ввізне мито на
матеріали, обладнання та комплектуючі для
виробів оборонної продукції. Розробники
документа підкреслюють, що «такі заходи
потрібні для здешевлення оборонної про
дукції, і як наслідок – збільшення обороно
здатності України».
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Лучани рушили за перемогою

n Куриво без

Під звуки оркестру та з побажаннями перемоги рідні, друзі й колеги
проводжали військовослужбовців оперативно–бойового підрозділу Луцького
прикордонного загону на східні рубежі – захищати від ворога Батьківщину.

На контрольному посту
поблизу населеного пункту
Смолянка, що на Одещині,
охоронці рубежу зупинили
автомобілі «Мерседес Спрінтер»
та «Газель» під керуванням
громадян України. Під час
огляду транспортних засобів
було виявлено 317 ящиків з
тютюновими виробами без
належних товаросупровідних
документів. Сигарети та
автомобілі конфіскували. Загальна
сума оцінки вилученого товару
та транспортних засобів склала
майже 4 млн. 220 тис. гривень.

документів

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Окрім найближчих провес
ти хоробрих воїнів прийшли й
ветерани прикордонної служ
би, представники влади та
релігійних організацій. Жод
ної хмаринки над плацом, де
вишикувалися захисники, –
хороший знак, щоб усі повер
нулися додому живими і не
ушкодженими.
Звертаючись до бійців, на
чальник Луцького загону під
полковник Олександр Мейко
підкреслив:
– Нам із вами випала велика
честь і водночас значна відпо
відальність за долю державних
рубежів, забезпечення охорони
та захисту нашої Вітчизни.
Завдання
оперативнобойо-вого підрозділу будуть
складними. Зокрема, волиняни
нестимуть службу на прикор
донних блокпостах та актив
но патрулюватимуть прилеглу
місцевість.
Присутні бажали героям
мужності та якнайшвидшого
повернення. У відповідь бій
ці запевняли: головне для них

– захист суверенітету та ціліс
ності рідної країни. Та й бояти
ся, кажуть, не варто, адже там
уже чекають підкріплення «свої
хлопці».
Наостанок
настоятель
Свято-Юріївського храму, що
розташований на території за
гону, освятив нове знамено при
кордонників.
Нагадаємо, що маршу пе
редувала 15-денна підготов
ка.
Програма
передбачала
обов’язкове злагодження дій у
польових умовах.

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИШКІЛ

Протягом двох тижнів на базі
полігону Володимир-Волинської
окремої механізованої брига
ди прикордонники пристрі
ляли свою стрілецьку зброю,
виконували різноманітні вправи
навчальних стрільб з усіх видів
стрілецької та групової зброї, зо
крема працювали із крупнокалі
берними кулеметами та ручними
протитанковими гранатометами.
Крім цього охоронці кордону
підтягнули й свою фізичну підго
товку, хто згадав, а кого навчили
прийомів рукопашного бою.

У Львівському прикордонному загоні
відбулися змагання на звання «Кращий
старший зміни прикордонних нарядів».
Цей конкурс має на меті вивчення та
поширення досвіду відділів прикордонної
служби з питань організації й керування
зміною прикордонних нарядів і підготовки
персоналу.
Ярослава МЕЛЬНИК

– Даний захід покликаний передусім удосконалити
систему підготовки старших змін прикордонних нарядів
і сприяти вихованню відповідального ставлення до вико
нання ними своїх обов’язків під час несення служби. Окрім
того, це – одна із найбільш ефективних форм роботи з
персоналом, яка забезпечує популяризацію та підвищення
престижу служби, –відзначає заступник начальника штабу
загону – начальник відділу прикордонної служби підпол
ковник Валерій Падитель.
У рамках конкурсу відбулися тестування, практичні за
няття й спортивні змагання, що дозволили продемонстру
вати знання та вміння, якими повинні навчати своїх підлег
лих зазначені посадовці.
У ході змагань було визначено переможців за 2014 рік.
Перше місце посів майор Сергій Новак (впс «Коритниця»),
друге – капітан Андрій Мазурак (впс «Рава-Руська»),
третім серед кращих став старший прапорщик Олег Альонкін
(впс «Львів-аеропорт»).
n

Андрій ДЕМЧЕНКО

n Автоматрьошка
Під час перевірки та
огляду автомобіля «Даф»
прикордонники контрольного
пункту «Чаплинка» Херсонського
загону спільно з працівниками
фіскальної служби виявили у
причепі камеона вантажний
автомобіль «Урал» з українськими
номерами. Водій, який їхав із
Армянська до Нової Каховки,
відомості про другу вантажівку
під час проходження контролю
не надавав. Згодом було
встановлено, що такий «Урал»
в Україні не зареєстрований.
Для з’ясування ситуації водія
та транспортні засоби передали
співробітникам міліції.
Максим СОРОКА

МУЗИ КОРДОНУ

Патріотичний тур

n Кадет

У гастролі містами України вирушив Академічний ансамбль
пісні й танцю Держприкордонслужби України. Свій вояж
артисти почали з Одеського прикордонного загону.

Прикордонний наряд відділу
«Краснопілля», який ніс службу
поблизу села Покровка, що
на Сумщині, за допомогою
тепловізора помітив рух
невідомої особи, яка, перетнувши
кордон, зникла в найближчому
лісі. Негайно висунувшись
на вказаний напрямок,
правоохоронці за допомогою
службового собаки Кора
затримали порушника кордону.
Ним виявився громадянин Росії
у військовій формі, який не мав
при собі жодних документів. У
ході проведення фільтраційних
заходів порушник пояснив, що
він – студент Московського
юридичного коледжу, а також
є кадетом військової кафедри
за напрямом навчання – водіймеханік танка Т-80.

Володимир КАЧАНОВЕЦЬКИЙ,
Оксана ПОШТОВА

Кращі з кращих

Значну увагу приділили й за
няттям з інженерного облашту
вання опорних пунктів та блокпостів. Як нести на них службу
та найефективніше вберегтися
від артобстрілів розповіли ті вій
ськовослужбовці, які вже повер
нулися з АТО та мають відповід
ний досвід.
Новопризначені
фахівці
вузьких спеціальностей, а саме
сапери, снайпери, водії БТР та
БМП пройшли курс навчан
ня відповідно у Кам’янецьПодільському центрі розміну
вання Збройних Сил України,
у Деснянському Центрі під
готовки Сухопутних військ, в
Національній академії та в На
вчальному центрі Держпри
кордонслужби України.
Після закінчення навчань у
полі бійці, основна частина яких
– мобілізовані, відновили свої
навички у володінні зброєю,
відчувають один одного та здатні
діяти в критичних ситуаціях під
час бойових дій.
n

Першими творчий колектив
вітали хлопці з окремої бойо
вої прикордонної комендатури
«Одеса-1», які найближчим часом
вирушать на Схід. Саме для них
відбувся, без перебільшення, фе
єричний виступ. Патріотичні піс
ні й танці склали основу концер
ту, що щиро підкорив глядацькі
серця.
Привітавши одеських прикор
донників, Ансамбль попрямував до
Білгород-Дністровського. Майстри
пісні й танцю подарували громаді
міста та військовослужбовцям при

кордонного загону насправді свят
ковий настрій.
Репертуар ансамблю радував
глядачів своїм різноманіттям. Проте
кожен окремий виступ говорив лише
про те, що зараз гостро відчуває ко
жен з нас – любов до рідної землі. Усі
присутні отримали заряд щирої, те
плої та душевної енергії, яка напов
нювала усі виходи митців на сцену.
На
завершення
яскраво
го виступу начальник БілгородДністровського загону полковник
Валерій Музика від імені присутніх
подякував прикордонним діячам
культури за подаровані емоції та
висловив сподівання на те, щоби
захисники кордону ще не раз мали
змогу насолодитися творчістю ко
лективу.
n

«заблукав»

Роман ТКАЧ

n Де дрова,
там і тютюн

Понад 17 тисяч пачок сигарет,
які зловмисник перевозив у
палетах з дровами, виявили
прикордонники Мостиського
загону. Тютюнові вироби було
знайдено під час огляду вантажівки
у пункті пропуску «Краковець».
Інспектор прикордонної служби,
оглядаючи фуру польської
реєстрації, під керуванням
громадянина України, ініціював
проведення поглибленої перевірки
авто. Як невдовзі з’ясувалося, не
помилився – в середині кожної
палети з дровами було знайдено
вміло замасковані сигарети.
Іван ГАЛКІН
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№ 6, 13 лютого 2015 року
ТЕТ–А–ТЕТ

Фінансовий фундамент оборони
Для перемоги потрібні три речі: гроші, гроші та ще раз гроші... Таку формулу
воєнного успіху проголосив середньовічний маршал Франції Джан Джакомо
Тривульціо. Проте цей рецепт не втратив актуальності й сьогодні. Задоволення
потреб військового відомства та правоохоронних структур України стали у
пріоритеті під час прийняття Держбюджету на 2015 рік. На що будуть витрачатися
гроші, які статті витрат зросли, чи є борги у прикордонного відомства? На ці та інші
запитання відповідає начальник фінансово–економічного управління Адміністрації
Держприкордонслужби України полковник Олександр Орел.

Інтерв’ю провів Андрій КУЧЕРОВ

– Олександре Васильовичу, бюджет прикордонного відомства нинішнього року максимально збільшено у порівнянні з
минулими роками. Які його показники?
– Бюджетом за загальним фондом на 2015 рік для по
треб Державної прикордонної служби передбачено 4 млрд.
446 млн. гривень. Це на 16% більше, ніж минулого року. І
це значно більше, ніж 2013 року, коли бюджет складав трохи
більше 2,5 млрд. гривень. Крім того, минулого року виділені
кошти було використано на 99,7%.
Розглядаючи питання сьогоднішнього фінансового за
безпечення нашого відомства, я би не відокремлював ми
нулий рік, адже завдання, які ставилися перед відомством
минулого року актуальні й у поточному. І ці завдання, без
умовно, матимуть відповідне фінансове підґрунтя. Насам
перед це заходи з посилення охорони та оборони кордону.
– Опираючись на цифри, скажіть, будь ласка, чи є відмінність у структурі бюджету цього року у порівнянні з
минулими?
– Так, є відмінності. Одна з них – це видатки розвитку.
Нинішнього року у загальній структурі бюджету вони скла
дають понад 13%. Тоді як ще рік тому ця цифра була на рівні
2,6%. Значна кількість коштів передбачена на придбання і
ремонт озброєння, військової техніки, засобів зв’язку та іншого військового майна. Окремим рядком прописано
інженерно-технічне облаштування кордону, на яке передба
чено 300 млн. гривень. Також вперше за останні роки отримано кошти в сумі 60 млн. грн. на будівництво житла.
Окремо хотів би сказати про фонд грошового забезпе
чення. Порівняно з 2014 роком він збільшився на 23,4%, що
дозволило з 1 лютого поточного року здійснити запланова
не підвищення грошового утримання військовослужбовців
в середньому на 500 гривень кожному, а також забезпечити
протягом року призов, мобілізацію та демобілізацію вій
ськовослужбовців. Виплати заробітної плати працівникам
будуть збережені на рівні минулого року.
– Прикордонників і надалі турбує питання грошового забезпечення. Тим більш, що минулого року військовослужбовцям, які несуть службу в зоні АТО, виплати значно збільшилися. Можна навести конкретні дані?
– Хочу відразу зазначити, що в межах виділених бю
джетних коштів Головою Державної прикордонної служби
основним пріоритетом визначено підвищення грошового
забезпечення військовослужбовців до рівня Збройних Сил.
Так, за рішенням керівника відомства, починаючи з ве
ресня 2014 року в межах наявних асигнувань запроваджено
процес ліквідації диспропорції в рівнях грошового забез
печення військовослужбовців, які беруть участь в антите
рористичній операції на території Донецької та Луганської
областей.
З 1 вересня 2014 року шляхом встановлення розміру
надбавки за виконання особливо важливих завдань під час
проходження служби в максимальному розмірі 100% та під
вищеного розміру премії (старші офіцери – 270%, офіцери
– 260%, контрактники – 320%) військовослужбовцям, які
проходять службу в Луганському та Донецькому прикор
донних загонах, Маріупольському загоні Морської охоро
ни, оперативно-військових відділах Східного регіонального
управління з місцем дислокації на території Донецької та
Луганської областей та військовослужбовцям, направленим
для участі в АТО у складі оперативно-бойових прикордон
них комендатур, прикордонних комендатур, мобільних
прикордонних застав рівень грошового забезпечення збіль
шено удвічі.
А з урахуванням виплати винагороди за участь в АТО
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
04.06.2014 р. № 158 місячна сума грошового забезпечення
військовослужбовця Держприкордонслужби, задіяного в
зоні АТО, врівноважена з сумою грошового забезпечення
військовослужбовця Збройних Сил за рівнозначною по
садою.
Військовослужбовцям інших органів Держприкордон
служби грошове забезпечення було збільшено залежно від
військового звання та вислуги років, в середньому на 150–
250 грн. шляхом збільшення розміру премії на 30% посадо
вого окладу.

До того ж, наприкінці минулого року за рішенням
Голови Держприкордонслужби всім цивільним працівни
кам у Східному регіональному управлінні, Харківському,
Луганському та Донецькому прикордонних загонах, Хар
ківській авіаційній ескадрильї, Маріупольському загоні
Морської охорони виплачено одноразову премію в розмірі
500 гривень.
– Давайте торкнемося болючої, але важливої теми: 62
прикордонники загинули на Сході держави. Як було організовано матеріальну підтримку родин загиблих?
– Всі заходи з організації соціального та пенсійно
го забезпечення сімей загиблих здійснювали фінансовоекономічні органи прикордонного відомства. Тому доречно
буде навести результати нашої роботи.
На сьогодні Державна прикордонна служба втратила 62
особи, з яких 61 військовослужбовець. Вже виплачено по
609 тис. грн. 59-ти сім’ям загиблих військовослужбовців, за
випадками загибелі яких завершені службові розслідування.
Родини загиблих – це 191 особа (дружини, діти та бать
ки), яких необхідно забезпечити усіма гарантованими дер
жавою правами на пенсійний і соціальний захист. Із зазна
чених членів сімей загиблих є 95 осіб з правом на військову
пенсію в разі втрати годувальника, з яких на цей час пенсії
призначено 76 особам, 42 особи з правом переходу з власної
трудової пенсії на військову пенсію в разі втрати годуваль
ника, з яких 4 особи таким правом скористалися.
Для решти 38 осіб доцільність зміни виду пенсії з власної
на військову настало 1 січня 2015 року у зв’язку із набуттям
чинності Закону № 1542 від 20.06.2014 щодо встановлення мі
німального розміру пенсії не нижче 1898 грн. на кожного члена
сім'ї загиблого військовослужбовця. Про доцільність переходу
зазначених осіб поінформовано письмово. Далі: 13 осіб мають
право на дострокове призначення власних трудових пенсій, з
яких такі пенсії на цей час призначено 10 особам.
128 членам родин, яким вже призначено пенсії, одно
часно призначено і пенсію за нагородження Президентом
України героїв-прикордонників посмертно орденом «За
мужність» ІІІ ступеня.

Також на цей час родини усіх загиблих прикордон
ників (тобто 191 особа) забезпечено усіма необхідними
документами для отримання ними статусу членів сімей
загиблих військовослужбовців та відповідного пільгового
посвідчення.
Не хочеться з людської точки загострювати увагу, але
як посадова особа зазначу, що визначені законодавством
виплати загиблим або компенсації, пов’язані з втратою
здоров’я нашими військовослужбовцями, передбачені у
бюджеті й зволікань у цьому плані після підготовки необхід
них документів не буде.
– Протягом минулого року на рахунки Державної прикордонної служби України надходили благодійні внески. Як було витрачено ці кошти?
– Протягом 2014 року прикордонне відомство отриму
вало значні суми благодійної допомоги в грошовій формі та
матеріальні цінності. Загальна сума на сьогодні становить
41 млн. 105,7 тис. гривень. З цієї суми саме кошти скла
дають 4 млн. 631,7 тис. гривень. З них на грошову допо
могу пораненим військовослужбовцям, сім’ям загиб
лих працівників і переведеним з АР Крим використано
4 млн. 053,9 тис. гривень.
Решту суми у вигляді 36 млн. 474 тис. грн. було отри
мано у вигляді озброєння (7 млн. 650,9 тис. грн.), паливномастильних матеріалів (6 млн. 283,3 тис. грн.), речового
майна (5 млн. 480,3 тис. грн.), продуктів харчування (3 млн.
212,9 тис. грн.), медикаментів (2 млн. 356,2 тис. грн.), майна
зв’язку (2 млн. 78,6 тис. грн.), будматеріалів, майна КЕС та
інженерної служби (6 млн. 355,9 тис. грн.), автомобілів і від
повідного майна (3 млн. 55,9 тис. грн.).
– Олександре Васильовичу, на початку розмови Ви говорили про збільшення фонду розвитку на нинішній рік. А яку техніку, в першу чергу військову, закуплено для потреб відомства?
– За рахунок виділених коштів минулого року закупле
но й отримано чималу кількість військової техніки та майна
для виконання завдань у зоні АТО та на державному кор
доні. Крім того, здійснено авансові платежі, які дозволять
отримати техніку у першому кварталі 2015 року. Серед вели
кого переліку варто відмітити 30 БТР-70, 3 медичних БТР,
67 бронеавтомобілів, 103 вантажних автомобілі, 5 спеціаль
них автомобілів, два малих катери «УМС-1000», 10 рухомих
апаратних зв’язку, 1 490 радіостанцій, 68 станцій супутни
кового зв’язку, 458 комплексів автоматизації прикордонної
служби, засобів захисту інформації, підсистем відеоспосте
реження, обладнання для модернізації 188 комплексів авто
матизації прикордонного контролю (з функцією біометрії).
Крім того, за рахунок бюджетних коштів проведено ка
пітальні ремонти трьох вертольотів, ремонт потужної зброї,
отриманої від збройних сил, поточні ремонти та утримання
іншої авіаційної техніки, кораблів, катерів, автомобільної,
інженерної техніки й засобів зв’язку.
– Заключне питання. На фінансово-економічні органи прикордонного відомства цього року чекає велике навантаження.
Оборона держави – завдання першочергове. А без повноцінного
фінансового забезпечення виконати поставлені цілі неможливо.
Які завдання Ви ставите перед собою та підлеглими?
– Передусім, це отримання відкритих асигнувань у Дер
жавному казначействі України в повному обсязі планових
показників. По-друге, фінансове забезпечення участі під
розділів Державної прикордонної служби у виконанні за
вдань в зоні антитерористичної операції. У цьому контексті
я би зазначив завдання Голови Служби щодо підвищення
рівня грошового забезпечення персоналу, ліквідація його
диспропорції з іншими силовими відомствами. По-третє
– це використання бюджетних асигнувань за їх цільовим
призначенням, а також дотримання при цьому принципів
раціональності, ефективності та законності;
У полі нашого зору й надалі залишатимуться завдання з
пенсійного та соціального забезпечення військовослужбов
ців, пенсіонерів і членів їхніх сімей, виплата щомісячних і
додаткових видів грошового забезпечення персоналу служ
би, соціальних та компенсаційних виплат. А взагалі наша ді
яльність продовжується у режимі жорсткої економії коштів
і матеріальних ресурсів.
n
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Хто бере безпосередню
участь в АТО
Найменування

посади

Військове
звання

Хто не бере безпосередньої
участі в АТО

З 01.09.2014 р.

До
01.02.2015 р.

Після
01.02.2015 р.

Місячне грошове

З урахуванням

Місячне грошове

Місячне грошове

забезпечення

винагороди за

забезпечення

забезпечення

участь в

АТО

Гранатометник (2 тарифний розряд)

Солдат

2983

5966

2022

2446

Молодший інспектор ПС (1 категорія)

Сержант

3679

7357

2313

2829

Інспектор ПС (1 категорія, 9 тарифний розряд) Прапорщик

4514

9028

3025

3634

Начальник прикордонної застави ОБПК

Капітан

6185

12370

4297

4847

Комендант ОБПК

Підполковник

7033

14066

4856

5418

Начальник відділу ПС (2 категорія)

Підполковник

6948

13896

4799

5354

Заступник начальника ПЗ (1 категорія)

Полковник

8048

16096

5476

6132
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НОТАТКИ З ПЕРЕДНЬОГО КРАЮ
Води у бліндажі – декілька тонн.
Вогонь, осколки, кулі – смерть усюди.
Метал горів, покришено бетон,
Втомилась зброя. Вистояли - ЛЮДИ!
Володимир ПАТОЛА

30 січня
Поряд з представниками армій
ської гірсько-піхотної бригади по
стійно несуть службу шість військо
вослужбовців
оперативно-бойової
прикордонної комендатури «МогилівПодільський»
оперативно-військового
відділу «Краматорськ». Зміна на чолі з
капітаном Вадимом Свідзінським мала б
контролювати перетин людьми та тран
спортом лінії розмежування. Утім, тут
тепер не до подорожей. Терористи нама
гаються знищити українських вояків. Тож
прикордонники перетворилися на зви
чайних бійців.
Вогнем артилерії й танків пошкодже
но перекриття бліндажа прикордонників.
Через потепління тала вода встигає залити
бліндаж протягом півдоби на рівень до од
ного метра. За добу доводиться вичерпу
вати до двох тонн води. Ворог застосовує
нетривалі, але часті та інтенсивні обстрі
ли з мінометів, які знаходяться на рухо
мих платформах і часто міняють позицію.
Критично близько підходить його піхота.
Полюють снайпери.
З лівого флангу (з боку Чернухіно) про
рвався російський Т-72, який вів вогонь
на ходу, невпинно прямуючи до позицій
блокпоста. Коли він достатньо наблизив
ся, армійці закидали його гранатами. Та
все ж вогонь не припинявся. Утім, вибухи
дезорієнтували екіпаж, танк з’їхав однією
гусеницею в рів і вже не міг стріляти по
блокпосту.
Оцінивши обстановку, прикордонни
ки (серед перших – Віталій Тининика та
Олег Венгер) підбігли до танка. Один із
танкістів висунувся з люка з автоматом.
Олег Венгер вискочив на броню і, кажу
чи офіційною мовою, застосував фізичну
силу. Командир екіпажу випустив з рук
автомат і його взяли в полон. Почувши,
що в люк ось-ось кинуть гранату, механікводій та навідник-оператор вилізли вже
без зброї і здалися. Полонених тут же пе
редали представникам СБУ.
Упоравшись із цим, бійці нарешті
звернули увагу й на своїх товаришів. Один
із випущених захопленим танком снаря
дів розірвався поруч із солдатом Олексієм
Кутником, який разом з іншими прикор
донниками відбивав атаку. Його кинуло
вибуховою хвилею на дерево. Наслідок
– контузії та травмування. Вже після бою
Олексій навідріз відмовлявся покидати
блокпост і товариші ледве вмовили його
сісти в «швидку».
Солдат Олег Венгер:
«Захоплений Т-72 залишився на місці
вимушеної зупинки. Наші танкісти потім
стріляли з нього по противнику. Коли танк
став непридатним для бою, з нього зняли
боєкомплект для української техніки.
Наш АГС бив по позиціях їхніх мінометів. Адже терористи робили ставку на часту зміну позицій. А станковий гранатомет
можна швидко налаштовувати на ціль і цим
вибивався головний «козир» ворога.
Моя мама знала, що я там. Зв'язок з
близькими підтримували в нічний час по декілька секунд. Бо напевно знали: нас слухають. Говорили лише, що живі, здорові. Рідні,
звичайно, дуже хвилювалися».
Сержант Сергій Бабій:
«Мінометний обстріл починається о
8.30 і закінчується о 21.00. Ми відповідаємо
за дорогу та посадку вздовж неї – щоби не
пройшла піхота противника. Обстріли не
дають відірватися від землі. Але перечікувати їх у бліндажі не можна – чужа піхота
підходить надто близько.
Почувши постріли ворога поруч, я кинув

ручну гранату. Вибухнула вона метрів за 15.
І тільки після цього усвідомив – це ж була
остання граната, яку я попросив у хлопців,
щоби не здаватися в полон, якщо терористи
таки прорвуться».
Сергій Бабій замінив на позиції пора
неного 30 січня гранатометника солдата
Олексія Кутника і пробув з товаришами аж
до зміни 4 лютого. Подарований артилерис
том «Вороном», врятований зі зруйнованого
танком бліндажа прапор, Сергій зберіг під
курткою і після найдовших у своєму житті
чотирьох днів таки вивіз з поля бою.
Наступні дні були важкими. Ніхто не
ховався, кожного разу при атаках ворога
спостерігали та стріляли усі. При робо
ті артилерії та снайперів не завжди була
можливість стріляти прицільно. Зазвичай
били у відповідь, орієнтуючись на звук, у
тому числі, з кулемета з рук.

«швидкої».
На момент заміни прикордонників
зброя уже почала «клинити» через нещад
не застосування та неможливість її гідного
обслуговування. Боєприпасів залишалося
на 5–7 хвилин бою. Не витримувало спо
рядження, формений одяг, знищені місця
для проживання, укріплення та техніка.
Знаючи, що колеги опинилися у справж
ньому пеклі, багато бійців комендатури
«Могилів-Подільський» просили команду
вання дозволити їм замінити товаришів.
4 лютого
Місце трьох героїв, які залишалися ці
лими до зміни на блокпосту, зайняли ма
йор Олег Марценюк, молодший сержант
Сергій Костюк, молодший сержант Олег
Зіньковський і молодший сержант Андрій
Ліщинський.

Втомилась зброя.
Вистояли Люди!

Свою неофіційну назву блокпост Балу отримав на честь
одного зі своїх командирів, який, потрапивши у безвихідну
ситуацію під час розвідки, відстрілювався доки не закінчився
боєзапас. Коли ж його спробували взяти в полон – підірвав
себе гранатами, знищивши більше десятка терористів.
Розміщений блокпост за 800 метрів до позицій сепаратистів, на
перехресті доріг поблизу населеного пункту Фащівка. Останнім
часом тут точаться запеклі бої. Адже терористи щосили
намагаються ліквідувати Дебальцевський плацдарм. Тож доля
цієї битви вирішується також і тут. Аби передати атмосферу,
де доводиться діяти нашим колегам, ми розповімо про події,
якими прикордонники жили декілька нещодавніх днів.
31 січня
Старший солдат Віталій Тининика ра
зом з «Вороном» на передовій позиції зу
пиняли піхоту противника та по попадан
ню мін визначали, звідки б’ють міномети.
При черговому розриві Віталій не встиг
пригнутися і тому отримав важкі поранен
ня. Легко поранений «Ворон» та капітан
Вадим Свідзінський допомогли йому до
братися до бліндажа. Там Роман Мазур та
Олег Венгер швидко розрізали форму, на
клали джгут. Віталій сильно зблід і попро
сив товаришів вколоти бутарфанол, щоби
не втратити свідомість. До приїзду карети
«швидкої допомоги» пройшло десь півго
дини. Віталій втратив багато крові, та все
одно намагався жартувати, підбадьорити
та відволікти товаришів.
Після точного мінометного обстрілу
блокпоста, сепаратистська піхота піді
йшла майже впритул та вела інтенсивний
вогонь. Вадим Свідзінський, Сергій Бабій
та Роман Міхай діяли демонстративно,
вели шквальний вогонь, намагаючись від
волікти на себе увагу, свідомо наражалися
на ризик, але зуміли прикрити товаришів
і забезпечити евакуацію Віталія до карети

5 лютого
Молодші сержанти Костюк, Зіньков
ський та Ліщинський на позиції «Бій
ниця» (бетонні блоки посеред дороги)
страхували «Ворона», який аналізував
вогонь противника і вели перестрілку з
піхотою в «зеленці». Працювали воро
жі міномети. Танк терористів виїхав на
пагорб за півтора кілометри, висунувши
лише башту і почав вогонь по посту пря
мою наводкою.
«По одному в бліндаж! Негайно!» –
скомандував майор Марценюк по радіо
станції. Під шквальним обстрілом мі
нометів, снайперів, танка, піхоти, по
одному, щоби не заважати один одному
на бігу (інші в цей час прикривали вог
нем) бійці блискавичними перебіжкамикидками добралися до цілі. Згодом – пря
ме попадання з гармати танка рознесло в
друзки ослаблену постійними обстрілами
мінометів «бійницю». Усі вціліли. Утім,
розслаблятися було рано.
6 лютого
Артпідготовка – із самого ранку.
Перебито кабелі провідного зв’язку,

засоби радіоелектронної боротьби за
глушили радіостанції. В атаку на блок
пост рушать чотири танки та дві БМП.
На українських позиціях в той момент
танків не було. Усі, хто міг тримати
зброю на блокпосту відкрили вогонь по
«броні» з РПГ та трофейних російських
ручних вогнеметів «Шмель». Одна БМП
та один танк знищені. Ще одна БМП –
сильно пошкоджена та відійшла у тил.
Піхота, яка до того ховалася за броне
технікою, розгорнулася для атаки. Від
стань була критично малою, сили во
рога значно переважали сили тих, хто
тримав оборону.
Майор Олександр Марценюк:
«Вони йшли як «зомбі», ведучи при цьому інтенсивний вогонь. Ми «клали» їх. Багато клали, але вони настирливо не припиняли свій наступ. Потім, при огляді тіл, ми
бачили на руках ознаки ін’єкцій. Документів при собі не мали. Неохайні, смердючі. У
тому бою знищено чоловік 70-80 з близько
двохсот атакуючих. Інші під прикриттям
броні та артилерії втекли.
Під атаку піхоти, яку нам доводилося відбивати, танк методично розстріляв
частину нашої техніки впритул. Через пряме попадання в БТР вибухнув боєкомплект,
було знищено машину швидкої допомоги,
яка приїхала за пораненими. Стартувати
вона не встигла. Екіпаж «швидкої» та поранені загинули. Ми вели вогонь по цьому
танку. Я особисто бачив, як в його башту
влучили три заряди з РПГ-26. Але екіпаж
танка продовжував вести прицільний вогонь. Під натиском нашого вогню, після
знищення швидкої, він здав заднім ходом і
відійшов безкарно.
Зараз часто лунають теоретичні дискусії щодо того, чи варто давати Україні
озброєння, в тому числі й протитанкове.
Навряд чи опоненти можуть собі уявити
відчуття бійця, який під шквальним артилерійським обстрілом під час бою з піхотою
піднімається в повний зріст, не думаючи
про своє життя, ретельно цілиться, щоби
не зіпсувати єдиного заряду (на другий постріл часу не буде), і таки влучає, а башта
танка при цьому продовжує свій поворот,
гармата здійснює постріл і поранені, заради порятунку яких гинуть їхні товариші
навколо, заживо горять у машині, тому що
зброя виявилася не достатньо потужною».
Активні бойові дії чергувалися із
оманливим затишшям. І в нечасті хвили
ни тиші бійці намагалися думати не про
війну.
Олег Венгер співав під гітару для при
кордонників і артилеристів-армійців,
які займали сусідній бліндаж, патріотич
ні пісні. Настрій колективу підтримував
власним прикладом і гострим словом ка
пітан Вадим Свідзінський, який під час
мінометного обстрілу, наражаючись на
страшну небезпеку, ставав до кулемета
та вів вогонь. І принципово не вживав
спиртного й не палив, пояснюючи, що
це не знімає стрес, а навпаки посилює
його. А зранку, до початку обстрілів, ру
бав дрова, заміняючи цим спортивну за
рядку.
Прикордонники стежили один за од
ним, аби не допустити навіть думки про
можливу поразку. В умовах, де руйнува
лася сталь і бетон, де відмовляла надійна
зброя, люди таки втримали свій блокпост.
Четверо з них отримали рани. Але усі є
живими. І це головне.
n
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Як перетнути
рубіж зони АТО
Віднедавна для того, щоб потрапити в зону АТО чи виїхати з
неї, потрібен не лише паспортний документ, а й спеціальна
перепустка. Цього вимагає новий тимчасовий порядок в’їзду
на неконтрольовану територію та виїзду з неї громадян
України й іноземців. Державна прикордонна служба,
підрозділи якої спільно з іншими державними органами
виконують контрольні функції на лінії розмежування, радить
громадянам чітко дотримуватися встановлених правил і
готувати усі необхідні документи заздалегідь. Це дозволить
оптимізувати маршрут поїздки, мінімізувати незручності та
уникнути непередбачуваних ситуацій.

Документи для отримання перепустки

Відкриті напрямки руху
Старобільськ (сектор «А»)
«Луганськ — Станично-Луганське — Широкий»,
«Стаханов – Первомайск – Золоте – Гірське – Лисичанськ»,
Артемівськ (сектор «С»)
«Фащівка — Дебальцеве — Артемівськ»,
«Горлівка — Артемівськ»,
Велика Новосілка (сектор «Б»)
«Донецьк — Курахове»,
«Донецьк — Маріуполь (через Волноваху)»,
Маріуполь (сектор «М»)
«Новоазовськ — Красноармійськ — Талаківка — Маріуполь».

Координаційна
група
Велико-Новосілківс ький
РВ УМВС (смт. Велика
Новосілка вул. Пушкіна
30): (097) 2583847, (050)
0350766, (063) 5552675;
propusk_b@mеta.ua
Координаційна
група
Артемівський МВ УМВС
(м. Артемівськ вул. Со
вєтская,
60):
(06274)
40092,
(067)
3342404,
(06274) 40348; propuskadebaltsevo@hotmail.com
Координаційна
група
Маріупольський РВ УМВС
(м. Маріуполь вул. Георгієв
ська 63): (0629) 540202, (097)
0109425; kg.mariupol12015@
gmail.com
Контакти штабу АТЦ:
(044) 5030521 atc@ssu.gov.
ua

«Гаряча» лінія Фіскальної служби (для оформ
лення вантажів): (099)
6054247, (099) 3683346
Телефон «гарячої» лінії
СБУ: (0800) 501482
Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають
на неконтрольованій території, можуть оформити
перепустку безпосередньо
на найближчому до них
контрольному пункті, призначеному для пропуску громадян або вантажів.

Терміни оформлення
Перепустка видається для одноразового та багаторазового в’їзду або виїзду
на термін, вказаний у заяві громадянина.
Видача перепусток здійснюється протягом 10 днів з дати подачі необхідних документів.

•
•
•
•
•

Куди звертатися
Оформлення перепус
ток здійснюється безкош
товно
координаційним
центром при Штабі АТО у
місті Краматорськ та ко
ординаційними групами,
створеними при управ
ліннях (відділах) МВС у
містах Старобільськ, Арте
мівськ, Велика Новосілка
та Маріуполь.
Координаційний центр
при штабі АТО: (092)
3180505, (067) 3340795; kc_
sarmat@ukr.net
Координаційна
група
Старобільський РВ УМВС
(м. Старобільськ, вул.
Фрунзе, 20): (066) 0923604,
(096) 2438402, (06461)
24708, (06461) 20250, (063)
9126705; kg_starobelsk@ukr.
net

Для громадян України, які досягли 16
років:
заява, в якій обов’язково вказується
маршрут переміщення (населені пункти),
термін перебування в районі проведення
АТО (контрольованій чи неконтрольова
ній території).
оригінал паспортного документа (піс
ля пред’явлення повертається).
копії сторінок паспортного документа
(особисті дані особи, місце та дата видачі,
місце реєстрації);
копія ідентифікаційного податкового
номера (ІПН);
документ, що підтверджує мету в’їзду
на неконтрольовану територію. Це можуть
бути:
– копії документів, що під
тверджують
про
живання осо
би, яка бажає
в’їхати на не
контрольовану
(контрольовану)
територію прове
дення АТО, або її
близьких осіб (роди
чів чи членів сім’ї) на
території проведення
АТО;
– документ, що підтверджує місце по
ховання родичів або членів сім’ї на не
контрольованій (контрольованій) тери
торії;
– телеграми про смерть або хворобу ро
дичів чи членів сім’ї на неконтрольованій
(контрольованій) території (мають бути
завірені закладами охорони здоров’я);
– документи, що підтверджують право
власності на об’єкти нерухомості, які зна
ходяться на неконтрольованій (контро
льованій) території;
– інші документи, що можуть під
твердити мету в’їзду на неконтрольовану
(контрольовану) територію.
Для працівників Укрзалізниці, які здій
снюють регулярні поїздки на неконтро
льовану (контрольовану) територію, під
приємство подає до координаційної групи
списки таких осіб та відповідні документи.

Видача перепусток протягом доби відбувається у разі смерті близьких родичів,
членів сім’ї або хвороби близьких, що підтверджується документами, за погодженням керівника координаційної групи. Дані про дітей
до 16 років вносяться до документів батьків.

Для іноземців і осіб без громадянства:
заява, в якій обов’язково вказується
маршрут переміщення (населені пункти),

•

термін перебування в районі проведення
АТО (контрольованій чи неконтрольова
ній території).
оригінал паспортного документа (піс
ля пред’явлення повертається).
документ, що підтверджує законність
перебування на території України (для
іноземців і осіб без громадянства).
копія сторінки паспортного доку
мента або документа, що посвідчує осо
бу без громадянства, з особистими да
ними особи, з перекладом українською
мовою, засвідченим в установленому
порядку;
документ, що підтверджує мету в’їзду
на неконтрольовану те
риторію. Це можуть
бути:
– копії документів,
що
підтверджують
проживання особи,
яка бажає в’їхати на
неконтрольовану
(контрольовану)
територію прове
дення АТО, або її
близьких осіб (ро
дичів чи членів сім’ї) на тери
торії проведення АТО;
– документ, що підтверджує місце по
ховання близьких осіб на неконтрольова
ній (контрольованій) території;
– телеграми про смерть або хворо
бу близьких осіб на неконтрольованій
(контрольованій) території (мають бути
завірені закладами охорони здоров’я);
– документи, що підтверджують право
власності на об’єкти нерухомості, які зна
ходяться на неконтрольованій (контро
льованій) території;
– інші документи, що можуть під
твердити мету в’їзду на неконтрольовану
(контрольовану) територію;
– документ, що підтверджує наявність
достатнього фінансового забезпечення
на період запланованого перебування на
території України або відповідні гарантії
приймаючої сторони.
У разі виконання дипломатичних та
консульських функцій, у тому числі в рам
ках діяльності міжнародних організацій,
членом яких є Україна, до пакету доку
ментів додається клопотання, погоджене
МЗС України.

•
•
•
•

Підстави для відмови у видачі перепустки
Рішення про відмову в оформленні
особі перепустки приймається у випадку:
– коли особою створено чи може бути
створено загрозу національній безпеці
держави або охороні громадського поряд
ку, забезпеченню охорони здоров’я, за
хисту прав і законних інтересів громадян
України та інших осіб, які проживають на
території України;
– коли паспортний документ є під
робленим, зіпсованим або не відповідає

встановленому зразку чи належить іншій
особі;
– подання особою завідомо неправди
вих відомостей або підроблених докумен
тів;
– якщо є обґрунтовані підстави вва
жати, що особа має інші, ніж викладені у
заяві, підстави та мету в’їзду на неконтро
льовану (контрольовану) територію або
якщо вона не надала підтвердження щодо
підстав та мети в’їзду.
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•
•
•
•

заява, в якій вказується маршрут переміщення (насе
лені пункти), термін перебування в районі проведення АТО;
ксерокопія паспорта водія транспортного засобу;
ксерокопія технічного паспорта авто;
для юридичних осіб – ксерокопія документа,
що підтверджує право користування транспортним
засобом (договір оренди, договір найму та інші);
оригінали паспортного документа, технічного
паспорта на транспортний засіб, документа, що підтвер
джує право користування транспортним засобом (після
пред’явлення повертаються).
документи для перевезення вантажу та іншого майна:
– товарнотранспортна накладна;
– видаткова накладна;
– засвідчена копія свідоцтва про реєстрацію суб’єкта
підприємницької діяльності;
– засвідчена копія свідоцтва
платника податків, або витягу з
реєстру платника податків ПДВ;
– засвідчена копія договору
купівліпродажу;
– передбачені чинним зако
нодавством сертифікати відповідності на продукцію.

•
•

Ùоб отримати дозвіл на переміщення вантажу, особа має
звернутися з відповідною заявою до ДÔСУ за місцем реєстрації як платник податків. Заява визначеного зразка подається у
письмовій або електронній формі. Орган ДÔСУ розглядає заяву
та за погодженням з координаційним центром приймає рішення
про надання дозволу або про відмову.

– предмети особистої гігієни та інди
відуальні косметичні засоби у кількості,
що забезпечує потреби однієї особи;
– одяг, білизна, взуття;
– особисті прикраси;
– один фотоапарат, одну відеока
мера з обґрунтованою кількістю до
даткових приладів;
– не більше двох переносних му
зичних інструментів;
– один переносний звуковідтво
рювальний пристрій;
– один переносний радіоприймач;
– два мобільні телефони;
– один переносний телевізор;
– два переносні персональні ком
п’ютери і периферійне обладнання до
них;
– три флешкарти;
– калькулятори, електронні книги
(не більше двох);
– індивідуальні вироби медичного
призначення;
– дитячі коляски на кожну дитину,
а у разі відсутності дітей – не більше
однієї;
– інвалідну коляску на кожного
інваліда;
– лікарські засоби у кількості, що
не перевищує п’яти упаковок кожно
го найменування на одну особу (крім

лікарських засобів, що містять нарко
тичні чи психотропні речовини);
– годинники (не більше двох);
– 0,5 літра туалетної води або 100
грамів парфумів;
– спортивне спорядження, при
значене для використання однією
особою;
– товари (за винятком підакциз
них), сумарна фактурна вартість яких
не перевищує еквівалент 10000 гри
вень та сумарна вага яких не переви
щує 50 кг на одну особу;
– продукти харчування, вартість
яких не перевищує 5000 гривень та
сумарна вага – до 50 кг на одну особу;
– товари, призначені для початко
вого облаштування громадян України у
зв’язку з вимушеним внутрішнім пере
селенням, за рішенням та в обсягах, ви
значених Координаційною групою за по
годженням з Координаційним центром.
Переміщення алкогольних напоїв
та тютюнових виробів особами, які не
досягли 18річного віку, заборонено.
Повнолітні можуть провезти в ручній
поклажі із розрахунку на одну особу
200 сигарет або 50 сигар чи 250 грамів
тютюну; 5 літрів пива, 2 літри вина, 1
літр міцних (із вмістом спирту понад
22 %) алкогольних напоїв.

Права контрольних служб і громадян
Особовий склад, ùо несе службу на блокпосту, маº
право:
зупиняти та оглядати транспортні засоби,
при цьому особливу увагу звертати на виявлення
зброї, боєприпасів, вибухівка, наркотичних засо
бів тощо;
перевіряти у водіїв та пасажирів документи, що
посвідчують особу, перепустки та документи, що
підтверджують право власності на транспортні за
соби й номерні агрегати до них, на право користу
вання і керування транспортними засобами, до
рожні (маршрутні) листи та відповідність вантажів,
що перевозяться, товарнотранспортним та іншим
документам, а також перевіряти їх наявність у базах
даних автоматизованих інформаційнопошукових
систем;
за наявності визначених чинним законодавством
підстав здійснювати затримання і особистий огляд
громадян, огляд їхніх речей, транспортного засобу
і вантажу, а також у разі потреби вилучати речі, що
можуть бути знаряддями вчинення кримінального
або адміністративного правопорушення, містити
сліди або ознаки такого правопорушення або запо
діяти шкоду здоров’ю людей;

тримати осіб, затриманих в адміністративному
порядку, в спеціально відведених для цих цілей при
міщеннях;
застосовувати до правопорушників заходи фізич
ного впливу, спеціальні засоби і зброю у випадках і
в порядку, передбачених законодавством (ст. 12, 13,
14, 15 Закону України “Про міліцію” та ст. 20, 21, 22,
24 Статуту внутрішньої служби ЗС України);
здійснювати вилучення вантажів (товарів) та ін
шого майна згідно з вимогами чинного законодав
ства, в межах компетенції;
використовувати в установленому порядку спе
ціальні технічні й транспортні засоби для виявлення
і фіксації правопорушень;
здійснювати в установленому порядку фотогра
фування, звукозапис, відеозйомку для виявлення та
фіксації протиправних діянь;
здійснювати автоматизований обмін інформа
цією про транспортні засоби, що перетнули межі
блокпосту.
Додатково на блокпосту першого рубежу:
отримувати заяви, видавати та вилучати пере
пустки під час переміщення осіб, які виявили бажан
ня перетнути лінію зіткнення.

Пасажири та обслуговуючий персонал транспортних
засобів, ùо в'їхали на територію контрольних пунктів,
мають право:
бути присутніми під час
огляду транспортних засо
бів, вантажів і багажу, що їм
належать, а також відбору
зразків проб речовин і мате
ріалів, що їм належать, для
експресаналізу відповідни
ми компетентними органа
ми;
отримувати від уповно
важених службових осіб
підрозділу охорони дер
жавного кордону та інших
компетентних органів усні
роз'яснення в разі тимча
сової відмови їм у в'їзді на
територію проведення ан
титерористичної операції та
виїзді з неї.

документи

Фізичні
та юридичні
особи

Прикордонники
радять:
водіям транспортних засобів, пасажирам і пішоходам
для прискорення проходження
процедури контролю та уникнення нестандартних ситуацій дотримуватися наступних
правил:
- Пасажири і обслуговуючий персонал транспортних
засобів після в’їзду на територію контрольних пунктів на
вимогу уповноважених службових осіб підрозділу охорони
державного кордону та інших
контрольних органів і служб
зобов’язані надати для огляду
транспортні засоби, вантажі
та інше майно.
- Посадка осіб у транспортні засоби, а також завантаження чи вивантаження
багажу в контрольних пунктах проводиться тільки з дозволу уповноважених службових осіб підрозділу ДПСУ та
ДÔСУ, якщо це не заборонено
іншими контрольними органами і службами.
- Зупинившись, водій повинен вимкнути двигун, вийти із авто і пред’явити документи, що посвідчують особу,
посвідчення водія і документи
на транспортний засіб, а також перепустку на право проїзду в район чи з району блокування.
- Водій і пасажири повинні
вийти з автомобіля і розташуватися за 10-15 м від нього.
- Слід пам’ятати, що на
блокпостах перевіряється не
тільки транспорт, а й громадяни. Особистий огляд жінок
здійснюється із залученням
персоналу жіночої статі відповідно до чинного законодавства.
- Майте на увазі, що під
час перевірки документів вам
можуть ставити контрольні
запитання, звіряючи відповіді з
даними документів.
Ðозгортку підготувала
Ольга М²ÐОØНИ×ÅНÊО
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№ 6, 13 лютого 2015 року
ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

Бус від Сергія Притули
Нещодавно завдяки
благодійним внескам наших
громадян відомий український
телеведучий та актор Сергій
Притула придбав автобус,
який передав українським
прикордонникам.

Сергій ПОЛІЩУК

Варто відзначити, що «Тернопіль
ський Сірий» з самого початку кривавих
подій на Сході держави оголосив про
збір коштів на потреби армії. З тих пір
забезпечив вітчизняних солдат безліччю
необхідних речей – від медпрепаратів і до
транспортних засобів та засобів індиві
дуального захисту. Не полишає цієї спра
ви Сергій і сьогодні.
– Купив бус для потреб одного з під
розділів Східного регіонального управлін
ня ДПСУ. Хлопці «наталують» його яки
мись хитромудрими радіолокаційними
системами – і в бій, – написав шоумен на
своїй сторінці у соцмережі.
Транспортний засіб обійшовся в 60
тисяч гривень. Наразі Сергій продо
вжує збирати гроші для військових. Зо
крема, він оголосив, що планує зібрати
необхідну суму для придбання теплові
зора.
n

від 29 січня 2015 року №60-ос
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ВАКАРЧУКУ Ігорю
Володимировичу
по 10 мобільному прикордонному загону
Державної прикордонної служби України
майор
капітану ГОВЕРІ Андрію Васильовичу
капітану МОЙСІЄНКУ Володимиру
Олександровичу

по Азово-Чорноморському регіональному
управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковник
майору ФЕДОРЧУКУ Миколі Васильовичу
по Азово-Чорноморському регіональному
управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковник
капітану 2 рангу МОСКВІНУ Олександру
Володимировичу
від 09 лютого 2015 року №80-ос
по Центральному клінічному госпіталю
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ЛОЗИНСЬКОМУ Юрію Ярославовичу

від 4 лютого 2015 року №69-ос
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
полковник
підполковнику АВРАМЕНКУ Олексію
Володимировичу

Управління кадрів АДПСУ

ФОТОФАКТ

Небайдужий народ
Нещодавно
одеські волонтери
з об’єднання
«Небайдужий
народ» відвідали
прикордонників
у районі
населенного
пункту Сартана та
передали їм партію
гуманітарної
допомоги.

й надалі будуть підтриму
вати їх у захисті нашої дер
жави.
Разом з ними до при
кордонників приїхав і
актор Анатолій Паши
нін,
який
підтримує
український народ. Під
час перебування в при
кордонному
підрозділі
він побажав захисникам

рубежу в першу чергу
невразливості.
Україн
ських військових, які пе
ребувають у зоні АТО та
захищають незалежність
України, він вважає геро
ями. Крім того, Анатолій
побажав
українському
народу світлого майбуття
і щоб його будували саме
українці.
n

Ярослава МЕЛЬНИК

У рамках реалізації великомасштаб
ного проекту міжнародної технічної до
помоги Львівський прикордонний загін
отримав сім квадрациклів у комплекті
з всюдихідним спорядженням, мікро

автобус Volkswagen Transporter T5 та два
патрульних автомобілі Dacia Duster. За
декілька тижнів планується надходження
ще 12 одиниць техніки, яка буде розподі
лена між відділами, що охороняють кор
дон з ЄС. Ця техніка дасть можливість
прикордонникам бути ще більш мобіль
ними та швидко реагувати на зміни в об
становці.
n

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Юрій ЗАНОЗ

Рада та актив громадської організації
«Ветеран кордону» щиро й сердечно вітають
відповідального секретаря комітету ветеранів
ДПС України полковника запасу ШУРОВА
Володимира Івановича; майора запасу
ПЛОХОТІНА Володимира Вікторовича;
старшого прапорщика запасу ОСТАПЧУКА
Володимира Івановича з 60-річним ювілеєм;
підполковника КИСЛЯКОВА Олександра
Євгеновича; старших прапорщиків – МОТЬКА
Леоніда Олексійовича, ПОЛЯКОВА Віктора
Васильовича, САЄНКА Михайла Павловича
з 55-річчям; старшого прапорщика запасу
КІЗЕЯ Валерія Артемовича з 50-річчям
та іменинників лютого: полковника
запасу БІЛОВУС Алексу Федоровича;
підполковника ЖАРОВА Олександра

Зокрема, охоронцям
кордону привезли про
дукти харчування, меди
каменти та пристрій, яким
можна заряджати у польо
вих умовах акумулятори
для автомобілів. Волон
тери Олена Кулик, Ірина
Оржинська, Анатолій та
Оксана Гудименки висло
вилися в підтримку при
кордонників та запевнили
військовослужбовців, що

РЕКВІЄМ

ОГОЛОШЕННЯ

Адміністрація Державної прикордонної служби України
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Штатно-посадова категорія – генерал-лейтенант, посадовий оклад – 1900 гривень.
Умови конкурсу
У конкурсі можуть брати участь військовослужбовці, які мають: науковий сту
пінь доктора наук, вчене звання професора, військово-облікову спеціальність за
освітою 0201001, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, магістр (оперативнотактичний рівень підготовки).
Стаж роботи на посаді науково-педагогічного складу – не менше 10 років.
Дата проведення конкурсу: 23 квітня 2015 року,
Термін подання документів: до 13 квітня 2015 року
Для участі у конкурсі надсилаються такі документи (матеріали):
рапорт про участь у конкурсі; автобіографія; біографічна довідка; копії докумен
тів про освіту, науковий ступінь, вчене звання та список наукових праць (винаходів);
службова характеристика; медична книжка; службова картка.
Документи надсилаються на адресу: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26.

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:

61023

Івановича; майорів запасу – ЗАВАЛІЯ
Сергія Івановича, ГРАБСКІСА Антанаса
Броняуса, СЕРГЕЄВА Юрія Федоровича;
капітана ЛЕВЧЕНКА Валерія Миколайовича;
старших прапорщиків запасу – ВАГАНОВА
Івана Васильовича, КОВАЛЬОВА Петра
Васильовича, КОСТЕНКА Володимира
Миколайовича, БАТІНА Олександра
Васильовича, ГОРДІЄНКА Володимира
Григоровича; прапорщика запасу СТОРЧАКА
Миколу Степановича, ГРАЧОВА Олексія
Олексійовича, ГАВРИЛЮКА Володимира
Олексійовича; старшину запасу БРУНЬКОВУ
Марію Юріївну; вдову прикордонника
ПЕРЕПУКУ Тамару Миколаївну.
Бажаємо успіхів у повсякденній праці, міцного
здоров’я та сімейного благополуччя!

9 лютого 2015 року після тривалої
хвороби на 87 році життя пішов від
нас назавжди ветеран-прикордонник:
підполковник у відставці, інвалід війни
1-ої групи, колишній технік-начальник
спецзв’язку роти зв’язку Львівського
прикордонного загону
Іван Миколайович СОЛДАТИХІН.
Колектив
військовослужбовців,
службовців,
ветеранів
Львівського
прикордонного
загону
глибоко
сумує з приводу кончини ветеранаприкордонника, який мав 38 років
вислуги.
Хай добрі спогади та наша підтримка
стануть втіхою для рідних і близьких
покійного, а світла пам`ять назавжди
збережеться в наших згорьованих серцях.

Заступник головного
Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Головний редактор
редактора Олег БОЙКО
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14. Тел.: 581-68-15
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Замовлення: 39951Верстка: Сергій ПОЛІЩУК
Відповідальний Всекретар
алентина БОЖОК
Наклад: 6000 прим.
Андрій ГЕРАСИМКІВ
З питань розміщення реклами на шпальтах газети звертатися

ндрій ГЕРАСИМКІВ
у відділ реклами та договірної роботи Інформагентства
Черговий по А
номеру
Держприкордонслужби України за тел.: (044) 566-43-30
Андрій КУЧЕРОВ

Управління забезпечення діяльності
Голови Державної прикордонної служби
України та роботи з громадськістю й
Інформаційне агентство Державної
прикордонної
служби
України
висловлюють
глибоке
співчуття
начальнику управління полковнику
Часнику Сергію Анатолійовичу та його
родині з приводу непоправної втрати –
смерті батька
Анатолія Гнатовича
ЧАСНИКА.
У ці скорботні дні прийміть,
Сергію Анатолійовичу, щирі
слова підтримки від людей,
які працюють поруч з
Вами.

Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
власних назв та інших відомостей несуть автори
публікацій, а рекламної інформації – рекламодавець. Редакція не листується з читачами. Редакція
може не поділяти точку зору автора. Рукописи
не повертаються і не рецензуються. Редакція
залишає за собою право редагувати матеріали.
При використанні наших публікацій посилання на
газету обов’язкове.

