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Вердикт для паспорта

Коли нерви як струни

Про особливості роботи
фахівців Головного експертнокриміналістичного центру
Держприкордонслужби України
розповідає керівник цієї поважної
установи – полковник
Дмитро Чередниченко.

Як зберегти тверезий розум,
психологічне й фізичне здоров’я
у несприятливих життєвих та
службових ситуаціях, пояснює
психолог відділу персоналу
ОКПП «Київ»
Інна Шевченко.
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стор.

міжнародний огляд

Прикордонник
України
На кордонах закордону
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стор.
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Для них не існує свят – чи то новорічних,
чи то різдвяних. Не мають вони й вихідних, а
судячи з деяких затримань, нічого святого
контрабандисти теж не мають. Отож
у сьогоднішній підбірці пропонуємо вам
ознайомитися із найбільш вражаючими
контрабандними витівками, з якими
зловмисники увійшли у 2016-ий.
стор.
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Прикордонник
України
¹ 3 (5497)
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5 секунд – і вдома!
Паспортний контроль за 5 секунд та без
участі інспектора прикордонної служби – не
де-небудь, а в найбільших повітряних воротах
України. Днями в терміналі «D» Окремого
контрольно-пропускного пункту «Київ»
вітчизняні прикордонники презентували спрощену
процедуру контролю, що приємно вражає
своїми часовими показниками та робить значно
комфортнішою закордонну поїздку, а також
продемонстрували тестування автоматизованого
комплексу оформлення громадян. Щоправда,
поки що дані системи функціонують у статусі
експериментальних.

Під час презентації нововве
день широкому загалу заступник
начальника відділу прикордон
ного контролю ОКПП «Київ» під
полковник Вікторія Громова пояс
нила, що подібна форма роботи
застосовується лише щодо наших
співвітчизників, котрі поверта
ються зза кордону. Проводити
експеримент зі спрощення окре
мих формальностей прикордон
ники почали ще з 27 листопада
минулого року.

Що мається на увазі під «спро
щенням»? Так от, на лінії паспорт
ного контролю інспектори здій
снюють лише ідентифікацію осіб із
зображенням у документі та одно
часну перевірку його дійсності.
Аби впоратися із цим завданням,
досвідченому
прикордоннику
потрібно від трьох до п’яти секунд.
Решту контрольних формальностей
стосовно пасажира в службі про
водять завчасно. Такого результату
можна досягнути завдяки тому,

що авіаперевізники завчасно над
силають вартовим рубежу списки
наших громадян, котрі сіли на борт
повітряного судна. А поки воно при
землиться на бориспільському лето
вищі, інформація відносно кожного
пасажира вже пройде перевірку по
всіх оперативних базах даних Держ
прикордонслужби та Інтерполу.
Тож інспектору дійсно залишається
тільки звірити фотокартку в пас
порті з його пред’явником.
Закінчення на 5-й стор.

кордон за тиждень
Дåрæаâнèé кордон Укра¿нè ïåрåòнуëо
1,273 ìëí оñ³á
òа 301 òèñ. òранñïорòнèх заñоá³â

Заòрèìано за нåзаконнå ïåрåòèнаннÿ
кордону 102 оñоáè,
зокрåìа, 11 нåзаконнèх ì³ãранò³â

Вèëу÷åно 4 одèнèö³ зáро¿,
5 áоºïрèïаñ³â
òа ïонад 2 кã наркоòè÷нèх рå÷оâèн

7Заòрèìано òоâар³â ³ âанòаæ³â,
7ùо нåзаконно ïåрåì³ùуâаëèñÿ ÷åрåз
7дåрæаâнèé кордон, на 2,61 ìëí ãрèâåнü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Адаптація
за планом
Уряд затвердив план заходів
щодо адаптації до мирного
життя учасників АТО. Документ
передбачає організацію
професійного навчання,
спрямованого на формування
навичок ведення підприємницької
діяльності для учасників АТО,
звільнених з військової служби
чи служби в правоохоронних
органах, а також членів їхніх
сімей. Планується створення
груп підтримки, самодопомоги
та взаємодопомоги, а також
спрощення процедури прийняття
їх на роботу в органи Міністерства
внутрішніх справ, Національної
поліції, Міністерства оборони,
Державної служби з надзвичайних
ситуацій, Державної прикордонної
служби, Служби безпеки України,
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації та
Управління державної охорони.
Світлана ДЕЙЧУК

Під егідою ООН
В Україну приїде місія експертів
ООН для оцінки можливості початку
розмінування на Донбасі. Про це
повідомив постійний представник
України при ООН Володимир
Єльченко. Місія прибуває 23 січня і
працюватиме протягом двох тижнів.
До її складу увійдуть представники
Програми розвитку ООН, Дитячого
фонду та Служби з розмінування.
Плануються зустрічі з посадовими
особами центральних органів
виконавчої влади в Києві, а також
поїздка на Донбас для вивчення
потреб на місцях, зокрема у сфері
гуманітарного розмінування.
Володимир Єльченко підкреслив,
що зараз поки що не йде мова
про розгортання повноцінного
миротворчого представництв і
додав, що таке рішення прийняв
Секретаріат ООН і на дану
діяльність організація готова
виділяти значні кошти.

Д Е Р Ж А В А
актуально

Різницю в розмірі платні слід ліквідувати
Президент України Петро
Порошенко звернувся до
Прем’єр-міністра Арсенія
Яценюка з пропозицією негайно
розглянути питання щодо
збільшення розмірів посадових
окладів і окладів за військовими
званнями військовослужбовців.
Олена ТАЩИЛІНА
У своєму листі Глава Держави пропонує
збільшити виплати воїнам, ураховуючи важли
вість завдань з оборони країни від російської
агресії, захисту її суверенітету та територі
альної цілісності, що виконуються військово
службовцями в умовах безпосередньої загрози
їхньому життю та здоров’ю, а також з метою
уникнення диспропорції між розмірами гро
шового забезпечення військовослужбовців і
представників інших силових відомств.

Постановою Уряду із 17 січня
заборонено торгівлю з тимчасово
окупованою Автономною
Республікою Крим. За рішенням
Кабінету Міністрів, заборона
не стосується особистих речей
громадян (ручна поклажа та
багаж) і соціально значущих
продуктів харчування, сумарна
вартість яких не перевищує 10
тисяч гривень, а сумарна вага – 50
кілограмів на одну людину. Дія
постанови не поширюється на
постачання електроенергії у Крим
або з нього, яка здійснюється
відповідно до рішення РНБО, на
поставку з півострова товарів,
що мають стратегічне значення
для галузей економіки і безпеки
держави, а також на ввезення в
Крим гуманітарної допомоги,
яка надається міжнародними
організаціями відповідно
до переліку, затвердженого
Міністерством соціальної
політики.
Сергій ПОЛІЩУК

Президент також закликає невідкладно
визначитися щодо грошової винагороди вій
ськовослужбовцям, які виконують завдання в
районі проведення АТО.
«Порушене питання прохання опрацю
вати в межах видатків, передбачених у Дер
жавному бюджеті України на 2016 рік на
зазначені цілі», – йдеться в листі Президента.
Водночас народний депутат України, член
Комітету з питань нацбезпеки і оборони Ірина
Фріз зареєструвала у Верховній Раді України
законопроект щодо збільшення фінансування
Держприкордонслужби.

Вона нагадала, що 2016 року для військо
вослужбовців прикордонного відомства грошове
забезпечення встановлено на рівні окладу вій
ськовослужбовців ЗСУ 2015 року, тобто 2900
гривень. «Таким чином, різниця між окладом
військовослужбовця ЗСУ та ДПСУ нинішнього
року становитиме 4100 гривень або 58%», – наго
лосила депутат. У законопроекті вона пропонує
виділити додатково Держприкордонслужбі Укра
їни з бюджету 1,481 млрд гривень – для вирівню
вання диспропорції грошового забезпечення вій
ськовослужбовців і ще 256 млн грн – для вико
нання завдань у рамках лібералізації візового
режиму з ЄС. Ірина Фріз також виклала основні
компенсатори для виділення відповідних коштів.
«Якщо Мінфін або Уряд не згодні із саме таким
перерозподілом витрат, готова до внесення змін,
що дадуть можливість забезпечити достатнє
фінансування Держприкордонслужби і вирів
няти грошове забезпечення військовослужбовців
ЗСУ, Нацгвардії й Держприкордонслужби. Спо
діваюся на підтримку цього законопроекту як з
боку Парламенту, так і представниками Уряду»,
– підкреслила народний депутат.
n

дата

Неподільно незалежна
Сьогодні наша країна відзначає особливу дату своєї історії – День
Соборності України. Акт возз’єднання Української Народної Республіки
й Західноукраїнської Народної Республіки, проголошений 1919 року, став
могутнім виявом волі українців до етнічної й територіальної консолідації,
свідченням їхньої національної свідомості. Це – історичний факт, який
показав приреченість будь-яких спроб розколоти наш народ.

Розповідаючи про цю важливу подію, відо
мий політичний діяч і публіцист Сергій Єфре
мов писав: «Того дня оформлено і затверджено
акт поєднання двох досі порізнених частин
України. Розпанахане, од віків переполовинене
тіло національне зробило останній акт, щоб
зростися не лише духом, бо це давно вже зроб
лено, а й у політичних формах».
Тоді нашому народові так і не вдалося
до кінця реалізувати свій історичний шанс.
Україна вкотре була етнічно й територіально
роз’єднана та національно поневолена.
Втрата державності знову перетворила собор
ність її земель на невтілену мрію.
Ті часи минули з розпадом комуністичної
держави-монстра, однак після двох з поло
виною десятиліть незалежності проблема

соборності для нас і досі залишається акту
альною. Ми живемо у країні, на котру, як і
майже сторіччя тому, знову почав зазіхати
вже відроджений монстр, аби посіяти у ній
розбрат. Проте наш народ знайшов у собі
мужність згуртуватися і дати відсіч агресору,
що вирішив повернути норовливого сусіда у
стійло «братніх народів». Шкода тільки, що
частині наших співвітчизників те стійло вида
лося милішим за власну країну...
...Сьогодні до пам’ятників і могил борців за
незалежність України у XX столітті та наших
новітніх героїв – учасників Революції Гідності
та антитерористичної операції на Донбасі –
покладуть квіти. Лунатимуть патріотичні пісні
та вірші. Відкриються двері для відвідувачів
виставок, присвячених Дню Соборності, у телеі радіоефірі пройде запланований цикл передач
про український національно-визвольний рух.
А на тлі цього всього лунатимуть правильні
слова про наше славне минуле і щасливе май
бутнє.
Хочеться лишень вірити, що всі ці заходи
не перетворяться на формальність, а й справді
продемонструють щире прагнення українського
народу до єдності та готовності почути одне
одного. Незалежно від регіону, віри та історич
них традицій.
n

«Ми маємо нести пам’ять про людей,
які віддали своє життя за нас, до останнього
подиху залишаючись відданими державі й
народові. Усе життя вони мають бути в наших
серцях. Своїми добрими справами, єдністю ми
повинні показувати, що їх не забуто, що їхня
жертва недаремна», – зазначив ректор Націо
нальної академії Олег Шинкарук.

Меморіальну дошку відкрила дружина
загиблого героя Анжела Дияк разом із дочками
– Олександрою та Іванною. Священик відпра
вив поминальну літургію та освятив пам’ятний
знак.
Раніше меморіальну дошку пам’яті Павла
Дияка встановили на території Національної
академії Держприкордонслужби.
n

Ольга МЕЛЬНИК

Василь ДРОЗДОВ

З окупантами
не торгуємо
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увіковічення

Героя не забуто
У Хмельницькому відкрито
дошку загиблому в зоні АТО
прикордоннику – прапорщику
Павлу Дияку. Меморіальний
знак встановлено на фасаді
Хмельницької загальноосвітньої
школи №1, де навчався Герой.
Володимир ЗАХАРЧУК
Згадати подвиг воїна, висловити співчуття
та вдячність родині Павла прийшли його друзі,
знайомі, представники влади, учні та просто
небайдужі хмельничани.
Прикордонник загинув 12 липня 2014 року
у районі села Маринівка, що на Донеччині.
Його БТР підірвався на фугасній міні. Відтепер
пам’ятний знак на стіні школи нагадуватиме,
якою ціною здобувається право вільно жити
у своїй країні. Героїзм Павла навчатиме май
бутні покоління школярів жити гідно та бути
вірними собі й Батьківщині.

П У Л Ь С
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К О РД О Н У

співробітництво

Олександр ТИХОНОВ
Нещодавно у Міністерстві внутрішніх
справ України презентовано Експертний звіт
щодо запровадження системи кримінального
аналізу в Національній поліції. Захід від
бувся за участі керівництва цього відомства,
Глави Представництва МОМ в Україні Манф
реда Профазі, Генерального секретаря ГУАМ
Алтая Ефендієва, першого заступника Голови

Держприкордонслужби Василя Серватюка,
представників Посольств США, Республіки
Польща, ОБСЄ і Консультативної Місії ЄС
EUAM. Проект передбачає започаткування
в Департаменті боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми, Національ
ної поліції систем кримінального аналізу та
аналізу ризиків.
«Презентовані рекомендації та переданий
досвід стануть у нагоді Національній поліції
у формуванні ефективного механізму з про
тидії організованій злочинності. Крім того,
цей проект сприятиме подальшому розви
тку співпраці між нашими структурами», –
переконаний перший заступник Голови Дер
жприкордонслужби Василь Серватюк.
Вже майже десять років прикордонне
відомство активно розвиває напрямок застосу
вання аналізу ризиків і кримінального аналізу.
За цей час пройдено складний шлях пошуку,

становлення й побудови відомчих систем,
які нині вже довели свою ефективність. Вони
ґрунтуються на європейському досвіді з вико
ристанням сучасного інструментарію, а також
власних аналітичних методик.
Завдяки цьому розширено та запрова
джено нові механізми співпраці з низкою при
кордонних відомств: Угорщини, Словаччини,
Румунії, Польщі, Німеччини, Білорусі та Мол
дови, а також з Місією ЄС EUBAM та Євро
пейською агенцією FRONTEX. Нормативно
врегульовано питання обміну інформацією
із суміжними країнами та правові підстави
застосування аналізу ризиків на кордоні,
реформовано інформаційно-аналітичні під
розділи тощо. Становлення системи відбу
валося за тісної підтримки партнерів з Між
народної організації з міграції, Держдепар
таменту США, ОБСЄ, Місії Європейського
Союзу та Федеральної поліції Німеччини. n

модернізація

Американські технології на українському кордоні

Державна прикордонна служба України підписала Меморандум про
взаєморозуміння зі Всесвітньою корпорацією «Аерос» (Worldwide Aeros Corporation)
щодо розвитку інтегрованих систем спостереження. Передбачається, що цей
документ стане основою для подальшої співпраці між прикордонним відомством
і компанією, яка є одним із світових лідерів у галузі новітніх комунікаційних
технологій.
Андрій ДЕМЧЕНКО
Зокрема, «Аерос» постачатиме облад
нання та виконуватиме роботи для забезпе
чення висвітлення надводної обстановки для
раннього виявлення загроз на морській ділянці
кордону, а також модернізації інтегрованих
інформаційних і телекомунікаційних систем.

Голова Держприкордонслужби генералполковник Віктор Назаренко підкреслив, що
ця подія має величезне значення не лише для
Служби, а й для всієї України та європейської
безпеки в регіоні.
– Спільно з колегами з «Укроборонпрому»
ми розробили проект, результатом якого стало
підписання меморандуму порозуміння з кор
порацією «Аерос», відомою своїми розроб
ками систем попереднього виявлення засобів
ураження і рухомих об’єктів на державному

кордоні і морській ділянці. Я впевнений, що
за допомогою наших партнерів ми зробимо
морські кордони абсолютно контрольова
ними і продовжимо цю роботу й на сухопут
ній ділянці, – заявив очільник прикордонного
відомства.
У свою чергу генеральний директор кор
порації «Аерос» Ігор Пастернак розповів, що
прийнятий Акт допомоги США Україні на
2016 рік у сфері протистояння агресії з боку
Росії та проросійських сепаратистів, наслід
ком якого стала співпраця з українськими
силовими структурами і, зокрема, Держпри
кордонслужбою, передбачає сприяння в укрі
пленні кордону.
– Це питання і американської безпеки,
адже захист України відображається на безпеці
усього світу. Кошти, виділені в рамках акту,
призначені саме для посилення ваших кордо
нів – і це лише початок, далі буде довготривала
співпраця – зауважив Ігор Пастернак.
У рамках проекту відомству буде передано
систему спостереження, яку встановлять на
Азовському узбережжі. Як підкреслив гендирек
тор «Аерос», обладнання розроблено з ураху
ванням особливостей ділянки, на якій воно буде
використовуватися. Це устаткування водночас
контролює повітря, воду і землю, здатне утриму
вати до 200 цілей одночасно, розпізнавати їх на
відстані 70 кілометрів, а отже попереджати про
небезпеку й тим самим рятувати життя людей.
Учасники зустрічі повідомили, що перша
система спостереження вже на шляху до
України. Коментуючи процедуру надання
технічної допомоги, заступник директора
ДП «Спецтехноекспорт» Владислав Бельбас
зауважив, що вона відбувається з використан
ням механізму державних гарантій – нового
інструменту, прийнятого лише 2015 року. І
реалізовуючи його першим, Служба підтвер
джує реноме прогресивного відомства, яке
відповідає вимогам часу.
n

духовна єдність

Прихисток віри
Напередодні різдвяних свят до відділу прикордонної служби «Тимофіївка»
Харківського загону завітали священики Української православної церкви, щоби в
урочистій обстановці відкрити у підрозділі куточок духовної наснаги.

Георгій КІРОВ
Священослужителі провели Святу Літур
гію та молебень з проханням про Божу опіку
над українськими військовими. «Пам’ятайте

3

гарячі будні

Ділимося досвідом
У рамках реалізації
пілотного проекту міжнародної
технічної допомоги експерти
Держприкордонслужби
допомагають Національній
поліції запровадити систему
кримінального аналізу.

Прикордонник
України

слова Христові: немає більше від тієї любові,
як хто душу свою покладе за друзів своїх. Але
водночас не забувайте і про те, що ви є миро
творцями, воїнами світла й справедливості, ви
покликані відстояти і захистити правду, а отже,
ваше діло – благословенне Богом. Якщо ж із
вами Бог, то ви – непереможні. Знайте, що ми

молимося за вас повсякчасно», – такими сло
вами висловив свою підтримку прикордонни
кам отець Максим.
Головною подією дня стало відкриття у від
ділі куточка духовної наснаги, який став першим
у Харківському загоні. Відтепер прикордонники
матимуть можливість помолитися, взяти благо
словення на допомогу в їхній нелегкій справі.
Було освячено три ікони, які мають стати запо
рукою духовної єдності військового колективу
та віри в свої сили у скрутні для країни часи. n

Порошок
заморський,
нари – наші
Відчутної втрати завдали
любителям «порошкового
драйву» оперативники
Львівського прикордонного
загону та співробітники СБУ на
Волині. У результаті спільної
операції вони затримали
поблизу міжнародного пункту
пропуску «Устилуг» чотирьох
іноземців, які переправили
автомобілем в Україну два
кілограми амфетіміну та
чималу кількість екстазі.
Наркоділків спіймали на
гарячому під час спроби збути
«товар». Серед них виявився і
керівник цього міжнародного
злочинного угрупування.
Небезпечні психостимулятори,
що користуються неабиякою
популярністю у молоді, за
оцінкою експертів можуть
коштувати на «чорному ринку»
до півмільйона гривень.
Людмила ТКАЧЕНКО

Пакистанський
туроператор
Пакистанця, котрий
займався переправленням через
кордон своїх співвітчизників і
єдиновірців, затримали в Одесі
співробітники оперативнорозшукових підрозділів
Мукачівського та Одеського
прикордонних загонів у
взаємодії з представниками
управління внутрішньої
безпеки Національної поліції.
Іноземцю інкримінують
організацію каналу
нелегальної міграції до
країн Європейського Союзу
через Закарпатську область.
Викрити його вдалося у
результаті оперативних заходів,
оскільки іноземець певний
час переховувався від органів
досудового розслідування.
За попередніми даними він
причетний щонайменше до
трьох незаконних переправлень
груп мігрантів до Угорщини та
Румунії.
Сергій ЯКИМЕЦЬ

Валіза
із секретом
Велику суму коштів, а
також банківські картки,
мобільні телефони й планшети
намагався потайки провезти
на контрольовану бойовиками
територію наш співвітчизник –
власник автомобіля «Лексус».
Фінансовий вояж завершився
для нього достроково, оскільки
на лінії розмежування
у контрольному пункті
«Зайцеве» чоловіка викрили
прикордонники Краматорського
загону та працівники фіскальної
служби. Тайником для свого
«багатства» водій обрав
приховану секцію валізи, де під
час огляду авто знайшли 200
тисяч гривень, 15 банківських
карток, 8 мобільних телефонів
та 4 планшети. Порушника
разом із вилученим «скарбом»
передано співробітникам ДФС.
Ігор ПЕЛЕТЕНЬ
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Прикордонник
України
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експерти

Вердикт для паспорта
На початку листопада
минулого року до Головного
експертно-криміналістичного
центру Держприкордонслужби
України звернувся слідчий
відділу Національної поліції
одного з районів столиці
з проханням провести
експертизу двох паспортів.
За попередньою оцінкою,
документи громадян
Азербайджану та Грузії
мали підроблені відмітки про
перетинання кордону. Однак
під час аналізу, проведеного
фахівцями Центру, елементів
фальшування не виявлено. Це
доволі нетиповий випадок на
тлі розмаїття різноманітних
підробок, з якими щодня
доводиться мати справу
прикордонним експертам. Про
особливості роботи експертів
ми попросили розповісти
керівника
центру полковника
Дмитра Чередниченка.

Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ
– Дмитре Костянтиновичу, чи часто
підозра на підробку не підтверджується?
– Наша мета – не в тому, щоб когось
обов’язково покарати. Фахівець має неупе
реджено встановити істину. А за хибний
результат для нього передбачено, зокрема, й
кримінальну відповідальність.
Що ж стосується випадків, коли попе
редні оцінки не підтверджуються, то вони
трапляються, хоча й не дуже часто. Напри
клад, у жовтні минулого року за доручен
ням слідчого з Харкова ми перевіряли
паспорт громадянина Грузії з чотирма
підозрілими відмітками про перети
нання кордону. Одна з них була дійсною,
інші – високоякісна підробка. А кілька
тижнів тому закінчили експертизу п’яти
закордонних паспортів громадян Ізраїлю.
Документи виявилися справжніми. Трохи
раніше за заявою начальника БілгородДністровського загону було проведено
дослідження двох закордонних паспортів
громадян Вірменії. Факт підробки також
не підтверджено.

складно у психологічному плані постійно
відчувати особисту відповідальність за те,
що від наданого тобою висновку залежить
доля людини. Лише уявіть собі ситуацію,
коли наслідком неправильного висновку
експерта стане помилкове рішення суду!
Адже суддя – не фахівець зі спеціальних
питань. Він довіряє експерту як незалеж
ному спеціалісту. От такі умови роботи.
– Перетинаючи кордон, пересічний
громадянин бачить, як контролер порівнює фотокартку та перевіряє паспорт
за допомогою спеціального пристрою. І
якщо у нього є обґрунтовані сумніви, документ передають у ваш підрозділ. Що далі
робить експерт?
– Потрапляючи на судову експертизу,
документ аналізується комплексно. Це –
вивчення характеристик матеріалу паперу,
полімеру, фарби, особливостей друкар
ського процесу, способів персоніфікації
та біографічних даних. Ретельно переві
ряються електронні носії у вигляді інте
лектуальних мікросхем, магнітних смуг
та машинно-зчитувальних зон. Крім того,
у кожного типу документів є як явні, так і
приховані захисні елементи. Про останні
публічно не говорять.

Минулого року встановлено фальсифікацію
службових відміток відомства в понад
150 паспортах іноземних громадян,
часткову підробку 60 паспортних документів,
16 печаток і штампів Державної міграційної служби.
Власне, такі випадки – гарна школа для
наших фахівців. Адже щоб довести зво
ротне, необхідно бути повністю впевненим
у своїх висновках. До речі, у нашій практиці
траплялися випадки, коли фальшивка вияв
лялася значно кращою від оригіналу. На
цьому власники паспортів і «погоріли».
– Ви кажете, що експерт несе кримінальну відповідальність за недостовірний
висновок. Це дуже тисне?
– Це – невід’ємна складова професії.
Щоб стати висококваліфікованим фахів
цем, необхідно унікальне поєднання як
особистісних, так і професійних якостей.
Тому висококласних експертів не так вже
й багато. По-перше, майстерність шліфу
ється роками, а по-друге, й справді дуже

Зібравши інформацію, експерт вивчає
та порівнює ці характеристики з контроль
ними еталонами. За необхідності викорис
товується складне обладнання. Проаналізу
вавши всі дані, фахівець робить висновок,
який офіційно викладається на папері.
– Підрозділ має всі необхідні зразки
документів?
– У нас багата база зразків паспортів
майже усіх країн світу. Буває так, що одна
держава легально використовує кілька
типів бланків, поступово оновлюючи старі.
У цьому випадку дипломатичними кана
лами вона інформує всі країни про їх вве
дення та надсилає відповідні бланки. Так
вони потрапляють до нас і зберігаються в
архіві.

Крім того, згідно із законодавством для
проведення судових експертиз безоплатно
надається інформація, натурні зразки або
каталоги продукції, технічна документація
та інші матеріали, необхідні для створення
й оновлення методичної й нормативної
бази судової експертизи. У цьому питанні
ми фактично не залежимо від фінансів.
Головне – організувати процес поповнення
архіву.
– Що Ви як фахівець можете сказати про вітчизняні біометричні паспорти?

експертно-криміналістичних
підрозділів
Національної академії внутрішніх справ
України, тісні ділові контакти з яким вста
новлено нещодавно.
– Усім відомо, що криміналітет
також постійно вдосконалюється, тому
кожна нова технологія підробки має бути
оперативно доведена до наших співробітників по всій вертикалі. Як це відбувається?
– Такого роду робота була б неможли
вою без технічного підґрунтя. Сьогодні
у пунктах пропуску в режимі дослід
ної експлуатації працює інформаційнодовідкова підсистема «Паспорт». Її вико
ристовують під час контролю документів
другої лінії. У цю систему, створену з
урахуванням передового досвіду прикор
донних відомств країн ЄС, вже внесено
значну кількість технічних описів блан
ків паспортних документів, застережень
про виявлені способи та методи підробки
тощо. Вона постійно оновлюється та
доповнюється.
Крім того, в рамках міжнародної спів
праці запроваджено обмін оперативними
повідомленнями про виявлені підроблені
документи з правоохоронними органами та
прикордонними відомствами інших країн,
зокрема й наших сусідів. Тому ми знаємо
про фальшивки, які можуть використовува
тися не лише на наших кордонах, а й вза
галі у світі. Для прикладу, за минулий рік
ми направили іноземним партнерам більше
20 повідомлень про виявлені нові способи
та методи підробки документів, а отримали
– понад 40. Ця інформація також переда
ється у наші підрозділи й відомчі навчальні
заклади. Всього протягом минулого року
направлено близько вісімдесяти описів
нових зразків бланків паспортів і понад
шістдесят застережень з відповідною інфор
мацією.

Під час судової експертизи вивчаються
характеристики матеріалу паперу, полімеру, фарби,
особливості друкарського процесу, способів
персоніфікації та біографічних даних...
– Вони повністю відповідають сучасним
стандартам захищеності й виготовлені на
високому поліграфічному рівні. У нас була
можливість вивчити цей документ доско
нало, адже ми завчасно отримали достатню
кількість примірників бланків від поліграф
комбінату «Україна». Ними забезпечено
усі пункти пропуску для міжнародного та
міждержавного сполучення, а також Націо
нальну академію та Навчальний центр.
Незабаром у нашому розпорядженні
будуть і бланки паспортів громадян України
у вигляді пластикових карток. Ми також їх
ретельно вивчатимемо та за необхідності
зробимо відповідну експертизу.
Крім того, минулого року наш Центр
отримав від Державної міграційної служби
України натурні зразки відтисків всіх реє
страційних печаток і штампів її територіаль
них органів та підрозділів. Їх також направ
лено в органи охорони кордону та внесено
до відомчої бази даних.
– З якими закладами співпрацює
Центр?
– У нас налагоджено партнерську взає
модію з Київським НДІ судових експертиз
Міністерства юстиції, Державним науководослідним
експертно-криміналістичним
центром МВС України, Українським НДІ
спеціальної техніки та судових експертиз
СБУ.
Окремо хотів би відзначити Навчальнонауковий інститут підготовки фахівців для

– З якими результатами завершили
минулий рік фахівці Центру?
– Загалом ми провели близько трьох
сот експертиз і досліджень документів,
за результатами яких надано відповіді на
понад тисячу запитань, котрі цікавили слід
ство.
Якщо ж говорити детальніше, то вста
новлено фальсифікацію службових відміток
відомства в понад 150 паспортах іноземних
громадян, часткову підробку 60 паспортних
документів, 16 печаток і штампів Державної
міграційної служби. Ми також засвідчили
повну підробку 14 посвідок на проживання
в Україні та 10 печаток консульських уста
нов нашої країни за кордоном.
– Яку перспективу для Центру закладено у затвердженій нещодавно Стратегії розвитку Державної прикордонної
служби України?
– Цей документ чітко регламентує нашу
діяльність на найближчі п’ять років і перед
бачає конкретні часові маркери у розвитку.
Так, у рамках впровадження європейських
стандартів у систему прикордонного кон
тролю до 2020 року передбачено роз
гортання мережі регіональних установ із
судової експертизи паспортних документів.
Близька перспектива передбачає створення
відповідних підрозділів в Одесі та Харкові.
Там вони повинні запрацювати вже наступ
ного року. А ще за три – у Західному та
Північному регіональних управліннях. n
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безпека й комфорт

5 секунд – і вдома!
Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Закінчення.
Початок на 1-й стор.
Українським прикордонникам працю
вати в такому режимі доводиться не вперше.
Адже на час проведення в Україні Євро-2012
«зелені кашкети» застосовували таку прак
тику стосовно учасників футбольного дій
ства. Крім того, ця система контролю досить
успішно показала себе під час оформлення
паломників-хасидів. А тепер оформляти за
спрощеним порядком взялися й своїх спів
вітчизників. Чому саме їх? Справа в тім,
що проаналізувавши весь пасажиропотік
ОКПП «Київ», прикордонники побачили,
що громадяни України складають 60–70
відсотків від загальної кількості подорожу
ючих.
Ось так поруч із лінією паспортного
контролю терміналу «D» з’явилося окреме
приміщення з табличкою «Спеціальне від
ділення обробки інформації», куди, власне,
стікаються всі списки пасажирів та здійсню
ється сама обробка інформації.
Представникам мас-медіа також пояснили,
що така інновація не потребує додаткових
затрат. Однак додає роботи персоналу ОКПП,
адже опрацьовують отримані списки силами
наявного людського ресурсу. Підсумовуючи
свій теоретичний екскурс в експериментальну
частину роботи прикордонників підполков
ник Вікторія Громова нагадала, що в режимі
експерименту система спрощеного контролю
працюватиме до 27 січня нинішнього року
включно. Далі прикордонники робитимуть
висновок, чи впроваджувати її на постійній
основі, чи вносити якісь зміни, чи, можливо,
взагалі від неї відмовитися.
Далі журналістів запросили до самого
приміщення для обробки отриманих списків
пасажирів, де, власне, й здійснюється левова
частка контрольних процедур. На практиці це
– невеличке приміщення із трьома автомати

у закодованому вигляді, відтак пересічному
громадянинові вони нічого не скажуть. «Про
читати» їх можна лише за допомогою спе
ціальної програми та навиків роботи з нею.
Чим, власне, й займалися інспектори, котрі
ніби й не помічали присутності камер, продо
вжуючи впевнено працювати.

Завісу таємничості нам дещо привідкрив
начальник відділення обробки попередньої
інформації майор Роман Бобро. Він пояснив,
що списки пасажирів авіаперевізники надси
лають на спеціальну адресу Держприкордон
служби. Обробка даних відбувається центра
лізовано. А це означає, що тутешні спеціа
лісти опрацьовують інформацію навіть по тих
рейсах, що прибувають до інших аеропортів
України – Львова, Харкова чи Одеси. І лише

Є сподівання, що найближчим часом таке оснащення
встановлять для оформлення усіх пасажирів.
зованими робочими місцями. Медійники мали
змогу поспостерігати за процесом опрацю
вання інформації, адже в аеропорту саме очі
кували на прибуття декількох рейсів. Однак як
би не намагалися оператори із важкими каме
рами знімати зображення на моніторах, «кар
тинкою» вони були розчаровані, адже списки з
даними пасажирів правоохоронці отримують

в адаптованому до реалізації вигляді надсила
ють її до місць призначення.
За добу головні повітряні ворота країни
приймають близько 70 рейсів. Роман Аркаді
йович зазначив, що практично всі авіапере
візники надають необхідні списки. Як це не
дивно, але є декілька «проблемних» у цьому
питанні рейсів. Виявляється, досі існують

аеропорти, в яких відсутня автоматизована
система реєстрації, тож усіх пасажирів реє
струють вручну. Відповідно, про жодне над
силання інформації стосовно них мова не
йде. Але то швидше виключення з правил,
що не впливає на загальну позитивну резуль
тативність експерименту в Борисполі.

Далі представники ЗМІ перемісти
лися ближче до лінії паспортного контр
олю, де на них чекало сучасне обладнання
автоматизованого комплексу оформлення
пасажирів, що складається з двох елек
тронних воріт і полів для зчитування
даних. Наразі воно призначене виключно
для обслуговування наших співвітчизни
ків, котрі вже встигли оформити для себе
біометричні паспорти. Заступник гене
рального директора аеропорту «Борис
піль» з операційної діяльності Антон
Борисюк висловив сподівання, що най
ближчим часом таке оснащення встанов
лять для оформлення усіх пасажирів. Він
звернув увагу, що запроваджена практика
в рази скорочує час перебування у чергах.
І на підтвердження навів приклад: абсо
лютна їх відсутність на новорічні свята,
коли, як правило, спостерігався сплеск
пасажиропотоку.
Як тільки прикордонники почали
демонструвати роботу автоматизованого
комплексу, до зали стали заходити паса

жири рейсу із Шарм-Ель-Шейха. Тож
журналісти миттєво направили об’єктиви
своїх камер на анонсоване обладнання, аби
зафіксувати як у дійсності українці про
ходять паспортний контроль самотужки.
Першою до комплексу підійшла жінка з
помітною єгипетською засмагою, впевнено
приклавши свій документ до пристрою.
Одночасно прикордонник коментував при
сутнім принцип роботи апарату. Як пояснив
правоохоронець, на першому етапі відбу
лася перевірка отриманої з чипа інформації
по всіх базах даних Держприкордонслужби
та Інтерполу. Стосовно пасажирки ніякого
інформування виявлено не було, інакше
перші електронні ворота не відчинилися б.
Затим вона пройшла всередину комплексу,
де вмонтовано камеру, що миттєво зробила
фотокартку пасажирки. Далі здійснюється
звірка свіжої світлини із тими двома, що
вже внесені в паспорт. Очевидно, що всі
вони співпали, адже перед українкою від
крилися другі ворота і вона бадьоро попря
мувала отримувати свій багаж. У проти
лежному випадку вибратися звідти вона
могла б лише за допомогою інспектора
прикордонної служби.

Інновація не
потребує додаткових
затрат. Однак
додає роботи
персоналу ОКПП,
адже опрацьовують
отримані списки
силами наявного
людського ресурсу.
Наш співвітчизник Олег із дружиною
Юлею, які мають чималий досвід закордон
них поїздок, самі підійшли до репортерів, аби
висловити свою думку стосовно таких інно
вацій. Вони із задоволенням відзначили, що
вітчизняне прикордонне відомство сьогодні
крокує в ногу з провідними європейськими,
зменшуючи час проходження контрольних
процедур до мінімуму, що особливо ціну
ють подорожуючі. Радує і той факт, що за
таких вражаючих часових нормативів, при
кордонники забезпечують дотримання всіх
безпекових норм. Як повідомили вартові
рубежу, тестування даного комплексу три
ватиме до 30 квітня нинішнього року. Однак
схвальні відгуки безпосередніх його корис
тувачів наштовхують на думку, що цю пози
тивну практику запровадять уже на постійній
основі.
n
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поради психолога

Коли нерви як струни
Усі ми – живі люди, із крові та плоті. Складні, а іноді й небезпечні
умови служби, матеріальне становище й побутові перипетії,
необхідність часто змінювати місце проживання, тривале інтенсивне
фізичне і моральне навантаження стають справжнім випробуванням
навіть для дуже стійких особистостей. Готовий до всього досвідчений
воїн часто буває беззахисним перед негараздами у сім’ї. Як зберегти
тверезий розум, психологічне й фізичне здоров’я у несприятливих
життєвих та службових ситуаціях, ми поцікавилися у психолога
відділу персоналу ОКПП «Київ» Інни Шевченко.
Володимир ПАТОЛА
Протягом останніх десятиліть інфаркти
та інсульти спостерігаються в людей,
значно молодших за віком, ніж раніше. На
жаль, це стосується й особового складу
нашого відомства. А починається все зі стресу.
Стрес – головний ворог психологічного благо
получчя та внутрішньої рівноваги. Він може
викликати депресію, роздратованість, зневіру
у власних силах та можливостях.
Утім, це явище не розвивається раптово.
Людина завжди відчуває, коли з нею щось
негаразд. Психологічні та біологічні сиг
нали завжди своєчасно «повідомляють» про
загрозу стресу самій людині. Натомість ото
чуючі помічають: їхній товариш став мов
чазний, пригнічений, замкнутий, виявляє
невмотивовану агресію.

У першому випадку потрібно розуміти
природу депресії та знати особливості
характеру людини, яка їй піддалася. Через
несприятливі обставини, неможливість про
тягом тривалого часу подолати проблеми
й досягнути певної мети у людини знижу
ється самооцінка. Тоді й починається несві
домий або й усвідомлений «пошук винних».
У цьому випадку слід чітко виокремити
дві категорії людей: ті, хто звинувачує
зовнішні обставини, усіх інших, тільки не
себе (зовнішньо звинувачувальна позиція)
і ті, хто шукає причини негараздів у влас
них вчинках (внутрішньо звинувачувальна
позиція).
Перша категорія дуже важко піддається
будь-яким заходам психокорекції. Це люди,
які ніколи не навчаються, завжди «най
розумніші», надають перевагу пліткам та
сумнівним авторитетам, не прислухаються
до думки близьких і здатні зіпсувати життя

Агресія, спрямована проти самого себе, – найнебезпечніша.
Головний принцип айкідо (використання сили противника
проти нього ж) доречний і в психології.
Якщо протягом двох тижнів і більше
посилюється відчуття тривоги, кризи, нездо
ланності перешкод, важко зосередитися
на чомусь, трапляються помилки в роботі,
погіршується пам’ять – зверніть на це особ
ливу увагу. Якщо регулярне почуття втоми
не проходить після сну, мова стає нетипово
швидкою або повільною, з’являється від
чуття втрати контролю над собою, думки
часто змінюються, важко зосередитися на
чомусь одному, часто болить голова, різко
зростає кількість випалених цигарок, вини
кає бажання вжити алкоголь, зникає апетит,
– знайте: ви стали жертвою стресу. Депресія
може розвиватися до півроку, і якщо нічого
не зміниться – завершиться доволі серйоз
ними наслідками: від проблем зі здоров’ям
аж до суїцидальних проявів.
Легковажити не можна, адже близько
40 відсотків людей, для яких стрес мав кри
тичні наслідки, були абсолютно здоровими
й психологічно стабільними особистостями.
Боротися з негативними психологічними
явищами можна і потрібно. Розглянемо дві
основних ситуації: коли ви стали свідком
стресу товариша і коли нервове виснаження
справило негативний вплив на вас особисто.

кому завгодно. З іншого боку, ризик інфарк
тів, інсультів та інших хвороб психологічної
природи у них мінімальний.
Внутрішньо звинувачувальна позиція
характерна для людей з посиленим почут
тям відповідальності, які намагаються ана
лізувати свої дії та приймати обґрунтовані
рішення. У нашому випадку це основна
група ризику.
Якщо ваш товариш «пропадає на очах»
через те, що його мучить совість, насампе
ред необхідно налагодити контакт. Людина
може бути замкнутою, не мати бажання
спілкуватися, але якщо її навіть хтось про
сто вислухає, стане легше. Необхідно зна
йти тему, цікаву такому співрозмовнику. Це
може бути сім’я, автомобілі, спорт, а також
будь-яке захоплення. До найболючішого
питання розмова перейде сама собою.
Усі ми різні. Тому хтось відреагує спала
хом агресії, однак почує вас, якщо говорити
спокійно та виважено. Увагу іншого можна
привернути лише підвищенням голосу.
В деяких випадках доцільним виявиться
навіть застосування ненормативної лексики.
Але у жодному разі для психологічної допо
моги собі чи комусь іншому не слід застосо

вувати «традиційний слов’янський засіб» –
алкоголь. Незважаючи на тимчасову ілюзію
«полегшення», депресія значно посилиться,
коли дія спиртного завершиться.
Щоправда, в окремих випадках (при
сильному посттравматичному синдромі)
невелика доза міцних напоїв (до 100–150
грамів) допомагає людині виговоритися.
Проте чашка кави у спокійній обстановці та
в приємному товаристві матиме співмірний
позитивний ефект.
Будувати розмову необхідно на таких
основних тезах: не все залежить від нас,
існують об’єктивні обставини, не помиля

вашому внутрішньому «автопілоту». Не зло
вживайте самокритикою. Ставлення до себе
– ключовий аспект здоров’я. Себе необхідно
поважати, любити і по можливості дбати про
безпеку та благополуччя. Якщо ви ризикуєте
життям при виконанні обов’язку, то повинні
як мінімум поважати себе за це.
А от жаліти себе не можна ніколи,
незалежно від обставин. Це призводить до
песимізму, погіршення настрою та деструк
тивного використання внутрішніх ресурсів.
Хвилюйтеся до того, як справу розпочато, а
не після. Якщо процес пішов – забороніть
собі хвилюватися. Живіть за принципом

Легковажити не можна, адже близько 40 відсотків людей,
для яких стрес мав критичні наслідки, були абсолютно
здоровими й психологічно стабільними особистостями.
ється тільки той, хто нічого не робить, нега
тивний досвід здебільшого цінніший від
позитивного, зроблено усе можливе, життя
продовжується, час дивитися в майбутнє, а
не зациклюватися на минулому, від ваших
рішень сьогодні багато що залежатиме
завтра. Агресія, спрямована проти самого
себе, – найнебезпечніша. Головний прин
цип айкідо (використання сили противника
проти нього ж) доречний і в психології.
Намагайтеся спрямувати внутрішню агре
сію та зусилля товариша проаналізувати
колишні вчинки в інше русло. Спонукайте
його осмислити нинішню ситуацію, прогно
зувати події та вживати заходів, орієнтую
чись на майбутнє.
Кожен із нас комусь потрібен, за нас
хвилюються, на нас чекають. Гіпервідпові
дальність та докори сумління мають й іншу,
конструктивну сторону: почуття обов’язку
перед рідними, колегами, підлеглими та
Батьківщиною. Це примушує рухатися впе
ред. Якщо ви зайняті чимось важливим і
цікавим, у вас немає часу на депресію.
Допомогти собі набагато складніше.
Виснаженій фізично й психологічно людині
могли б зарадити заняття спортом, прогу
лянка, похід у кіно, побачення чи просто
розмова з близьким. Проблема в тому, що
нічого цього робити не хочеться. Досі багато
військових намагаються тримати усе в собі,
не звертаються за допомогою до психолога,
священика чи командира.
Якщо помічаєте за собою ознаки депре
сії, у жодному разі не допускайте гніву,
ворожості, агресивності та замкнутості.
Дотримуйтеся правил позитивного мис
лення. Безвихідних ситуацій не буває. Якщо
виходу немає, значить ви зациклилися і
шукаєте його не там.
Не намагайтеся заздалегідь визначити, як
висловити свою думку. Довіряйте власним
внутрішнім механізмам, які самі підберуть
належні слова. Не плануйте наперед кожен
свій крок. Дайте можливість працювати

«тут і зараз». Бої з примарами минулого
залиште для істориків, які, можливо, колись
опишуть ваш славний шлях. Вам самим це
ні до чого.
Одночасно робіть лише одну справу.
Розмовляйте голосніше й упевненіше, ніж
завжди. Не приховуйте власних емоцій від
близьких. Ніколи не забувайте про головну мету в житті. Не плутайте хвилювання
та страх. Не сприймайте як страх розумну
обережність. Все має свої межі, але в екс
тремальних ситуаціях гіпертрофовані уяв
лення про честь і хоробрість, а тим більше
несвоєчасна самокритика не повинні зава
жати вашим інстинктам рятувати життя. Не
надавайте надто великого значення тому,
що люди думають про вас. Самоповага та
висока самооцінка необхідні для вашої пси
хіки як їжа для тіла. Занижена самооцінка
– не перевага, а недолік. Реалізувати свій
талант – не право, а обов’язок.
Поширена проблема серед військово
службовців – стратегія уникнення невдачі.
Намагайтеся діяти на результат, отримуючи
задоволення від життя. Адже стрес – це
ваші особисті відчуття. І він лише умовно
залежить від об’єктивних обставин. Необ
хідно знати природу стресу і застосовувати
ці знання. Хтось сконцентрованим ударом
прориває оточення і виходить переможцем
із смертельно небезпечної ситуації, а для
когось справжньою трагедією може стати
зіпсований манікюр.
Усі ми різні, але для кожного його думки
матеріальні – і це не метафора. Скептикам
нагадаємо про медичний термін «нейрогу
моральна регуляція». Він відображає вплив
наших думок через нервову систему на
роботу залоз, що виділяють гормони і таким
чином керують роботою усього організму.
Насправді у нашій голові знаходиться значно
більше, ніж можна собі уявити. Зупинити
цілеспрямовану людину можуть лише двоє:
Бог або вона сама. Отож бажаємо здорових
думок і вам обов’язково пощастить!
n
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На кордонах закордону

Футбол як ширма

Для них не існує свят
– чи то новорічних,
чи то різдвяних.
Не мають вони й
вихідних, а судячи з
деяких затримань,
нічого святого
контрабандисти
теж не мають.
Отож у сьогоднішній
підбірці пропонуємо
вам ознайомитися із
найбільш вражаючими
контрабандними
витівками, з якими
зловмисники увійшли у
2016-ий.

Про різноманітні витівки футбольних фанів
ми часто дізнаємося зі сторінок бульварної
преси. Як правило, це молодь, яка не стримує
емоцій, а розбіжності у спортивних уподобан
нях воліє вирішувати силою.
Однак колумбійські уболівальники, сповнені
впевненості у власних силах, вирішили подорож
до іншої країни використати сповна та ще й під
заробити на цьому. Таким чином, на відбірний
матч до Чемпіонату світу-2018 Чилі – Колумбія,
що проходив у Сантьяго-де-Чилі, фанати пряму
вали двома автобусами, прихопивши із собою
понад півтонни кокаїну.
Контрабанду затримали колумбійські полі
цейські біля невеличкого містечка Пасто, що
неподалік кордону. 575 кілограмів наркотику
любителі футбольної гри приховали в багажних
відділеннях та під сидіннями водіїв.
Водіїв арештували відразу. Причетність фут
больних уболівальників до перевезення контра
банди потрібно було ще довести. Навряд чи
вони вирішили провезти таку кількість кокаїну
для відвідувачів відбірного туру. Команди обох
країн, до речі, зіграли внічию.
n

А принци вже не ті!
Знайомтесь: Абдель Мохсен бен Валід бен
Абдель Азіз – принц Саудівської Аравії, а за суміс
ництвом – контрабандист. Кайданки на члена
королівської сім’ї одягли, коли той збирався виле
тіти з Лівану на приватному літаку з двома тон
нами наркотиків на борту. Очевидно, намагаю
чись відповідати своєму статусу, принц вирішив
на дрібниці не розмінюватися. За даними право
охоронців, після обшуку літака було конфісковано
40 мішків із пігулками. Експертиза показала, що
контрабандний препарат – ніщо інше як каптагон
– сильнодіючий амфетамін, що підвищує фізичну
витривалість. На Заході цей препарат заборонено в
1980-их роках, коли з’ясували його побічний ефект –
виникнення сильної залежності.
У Сирії з початком збройного конфлікту
налагоджено виробництво каптагона на терито
ріях, що перебувають під контролем бойовиків.
Основні споживачі амфетаміну – члени екстре
містських угруповань «Ісламська держава» і
«Джебхат ан-Нусра». Через ліванські порти нар
котик збувають великими партіями до країн Пер
ської затоки, головним чином – до Саудівської

Золотий
запас
Окрім перевірки всіх необхідних
для подорожі документів,
досвідчені прикордонники під час
оформлення пасажирів звертають
увагу на безліч деталей – поведінку,
рухи, жести, настрій, ходу...

Аравії. Сили безпеки Лівану ведуть боротьбу з
наркомафією і регулярно затримують торговців
каптагоном. Проте вперше їм до рук потрапив
принц з саудівського правлячого сімейства.
Крім принца, також затримано чотирьох його
спільників, чиї імена не розголошуються. Після
інциденту ліванські правоохоронці отримали
вимогу від саудівського короля терміново звіль
нити принца, однак залишаються непохитними.
Знервованість монаршого сімейства можна зро
зуміти, адже в Лівані за контрабанду і торгівлю
наркотиками карають стратою.
n

Одного дня саме остання змусила правоохо
ронців аеропорту Бандаранайке, що у Шрі-Ланці,
щось запідозрити. Невпевнені кроки 42-річного
пасажира стали ще більш підозрілими, коли
прикордонники переконалися, що той зовсім
не перебрав із безплатною випивкою на борту
літака, тож стражі порядку вирішили з’ясувати
природу дивних кроків чоловіка. Поглибленій
перевірці він не опирався, однак вирішив додати

«Ananas
Cocainus»
Крокодил –
на корпоратив
Коли на пункт пропуску «Веселоярськ», що
в Росії, прибула «Газель», водій якої прямував
до Казахстану, правоохоронці спочатку не звер
нули увагу на дивну поведінку свого співвітчиз
ника. Та підозри почали закрадатися, коли той
тремтячими руками надав документи на тварин,
що знаходилися в автівці. Якщо вірити вете
ринарним паспортам, у «Газелі» везли кішку
й собаку. Однак, як виявилося згодом, власник
«переплутав» чотирилапих із тигровим бірман
ським пітоном і нільським крокодилом. Вете
ринарних сертифікатів, звісно ж, у чоловіка не
було. Він пояснив, що планував підзаробити,
використовуючи тварин для «атракціонів на
корпоративних вечірках». У підсумку живий
вантаж на територію Казахстану не потрапив,
а стосовно зловмисника порушено справу.
n

У Гватемалі іспанські поліцейські виявили
і затримали 200 кілограмів кокаїну, акуратно
прихованого в ананасах із Центральної Аме
рики. Заповнені наркотиками фрукти виявлено
в партії з десяти контейнерів. Серед тисяч тро
пічних плодів правоохоронці знайшли ті, в яких
зловмисники видовбали отвори і начинили їх
наркотиком. Аби заборонену речовину було не
так помітно, винахідники покрили кокаїн жов
тим воском, що мав імітувати колір ананаса.
За офіційними даними, Гватемала використову
ється правопорушниками для транзиту та кон
трабанди наркотиків із Південної Америки в
Мексику та США. За минулий рік поліцейські
конфіскували більше трьох тонн кокаїну, вартість
якого на чорному ринку оцінюється в близько 40
мільйонів доларів.
n

своїй персоні важливості, аби всі зрозуміли, з
ким мають справу, і представився співробіт
ником одного з тамтешніх міністерств. Однак
наближеність затриманого до державної служби
не змінювала очевидного – він виявився звичай
нісіньким контрабандистом. Після проведення
всіх необхідних процедур із прямої кишки чоло
віка було вилучено чотири золоті злитки вагою
100 грамів кожен. Походження контрабанди,
загальна вартість якої сягає 14 тисяч доларів, він
пояснити не зміг.
Контрабанда золота у Шрі-Ланці – явище
розповсюджене. Так, лише за минулий рік тут
затримали більше 70 осіб за спробу підзаробити
на дорогоцінному металі. Правопорушники,
зазвичай, купують його там, де ціна нижча —
в Дубаї або Сінгапурі — і прагнуть продати в
Індії. Як відомо, ця країна є найбільшим спожи
вачем золота в світі, але там воно обкладається
значним податком — десята частина вартості
стограмового зливка повинна бути сплачена у
казну при його перевезенні через кордон.
За даними аналітиків, Індія щороку спожи
ває 642 тонни золота.
n
Матеріали шпальти підготувала
Валентина ЛАЗАРЧУК
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зірки на погони

нам пишуть

від 11 січня 2016 року №11-ос
по Адміністрації ДПСУ
полковник
підполковнику АНДРЕЄВУ Олександру Валерійовичу
від 12 січня 2016 року №15-ос
по Південному регіональному управ
лінню ДПСУ
підполковник
майору ПІКУСУ Михайлу Михайловичу
по Азово-Чорноморському регіональ
ному управлінню ДПСУ
майору КОГУТУ Володимиру Павловичу
від 15 січня 2016 року №29-ос
по Адміністрації Державної прикордон
ної служби України
підполковник
майору СЛИВЦІ Віктору Петровичу
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України

майору КОВБІ Олександру Володимировичу
від 15 січня 2016 року №33-ос
підполковник
по Східному РУ ДПСУ
майору РЕМЕТІ Олександру Івановичу
від 18 січня 2016 року №35-ос
підполковник
по Північному РУ ДПСУ
майору КРАВЧЕНКУ Дмитру Олеговичу
по Азово-Чорноморському РУ ДПСУ
майору ШВЕДУ Євгенію Володимировичу
майору ЯЦЕНКУ Володимиру Володимировичу
по Навчальному центру молодших спе
ціалістів Державної прикордонної служби
України імені генерал-майора Ігоря Момота
майору ПОНОМАРЕНКУ Олександру
Миколайовичу
Управління кадрового забезпечення АДПСУ

Не збідніє рука, що дає...
За підтримку та надану допомогу для
дороговартісного лікування хочу висловити свою сердечну вдячність персоналу та
командуванню Могилів-Подільського загону
на чолі з полковником Юрієм Василиком, а
також колективу Об’єднаної профспілкової
організації ДПСУ, очолюваному Антоніною
Птицею.
Складну операцію мені вдалося успішно
провести саме завдяки згаданим людям,
котрі буквально за лічені дні, незважаючи
на те, що то були свята, зібрали й передали
необхідні для цього кошти. Це милосердні,
душевні, гарні й порядні люди. Я бажаю вам
ніколи не знати, що таке недуги. Нехай не
міліє криниця вашої доброти й великодушності!
З повагою
Людмила КАТЕРИНИЧ

від щирого серця!
Персонал Чернігівського прикордон
ного загону щиро та сердечно вітає зі свя
том підполковника Олександра Дудка,
майорів – Андрія Дубравського, Володимира Каплуна, Олега Поповича, капітана
Віктора Ходасевича, старшого лейтенанта

Владислава Бирку, які святкують день
народження на цьому тижні.
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!

наступність поколінь

Петро МЕДВІДЬ
До президії новообраного комітету гро
мадської Організації прикордонного відом
ства одноголосно обрано Олександра Арбе
кова, Федора Васянова, Володимира Козлов
ського, Петра Котлярова, Сергія Кузьменка,
Анатолія Макарова, Антоніну Птицю,
Сергія Савіна та Володимира Шурова. Всі
вони здобули заслужений авторитет серед
прикордонників. Де б не довелося служити
цим людям, вони завжди самовіддано, з
честю й гідністю виконували свій священ
ний обов’язок захисника передових рубежів
Вітчизни.
Учасники засідання обговорили й
затвердили «План роботи Організа
ції ветеранів Державної прикордонної
служби України на 2016 рік». З інфор
мацією з цього питання виступив пер
ший заступник голови комітету полков
ник у відставці Олександр Арбеков. Він,
зокрема, зазначив, що керівництво вете
ранської організації зосереджуватиме свої
зусилля на питаннях соціального захисту

Видається
з липня 1943 року

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

61023

7 червня 2015 року в нашу сім’ю прийшло велике горе – на бойовому посту в
зоні АТО у місті Артемівську Донецької
області загинув мій чоловік, старший
сержант Віктор Чалапко. Ця втрата

Маловідомі факти
про Другу світову війну

Ветерани не полишають стрій

Прикордонник
України

* * *

болем відгукнулася в серцях усіх, хто його
знав.
Але ми з дітьми не залишилися наодинці
зі своєю бідою. Хочу висловити щиру подяку
прикордонникам Котовського загону, особ
ливо командиру – підполковнику Ігорю Підгородецькому, підполковникам – Руслану
Дударєву, Максиму Большагіну, Максиму
Бояру, старшому лейтенанту Михайлу
Болтяну та психологу Олені Вдовиченко за
моральну й матеріальну підтримку нашої
сім’ї в цей складний період.
Кожен із них зробив усе можливе, щоб
ми не почувалися залишеними напризволяще. Біль втрати нічим не загоїш, але коли
відчуваєш розуміння та підтримку – нести
його легше.
Завдяки небайдужим людям наше
життя поступово налагоджується. Тому
хочу побажати їм і їхнім родинам здоров’я
та всіляких гараздів.
Миру та благополуччя у ваших оселях.
Хай чуйність, уважність і доброзичливість, з
якою ставитеся до вирішення людських проб
лем, повернуться до вас сторицею.
З повагою
Лариса ЧАЛАПКО
та її родина

цікаво знати

В Адміністрації
ДПСУ відбулося засідання
комітету Організації
ветеранів Державної
прикордонної служби
України. Вдруге поспіль
його очолив генераллейтенант у відставці
Анатолій Макаров. Він і
відкрив перше зібрання та
запропонував для більш
плідної роботи оновити
склад президії Комітету і
розподілити обов’язки між
його членами.

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
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ветеранів війни та військової служби,
вдів прикордонників, інвалідів і учасни
ків АТО. Цьому мають сприяти зустрічі
з фахівцями правової сфери, а також від
ділу з питань методології пенсійного
забезпечення та фінансово-економічного
управління Служби.
У діяльності комітету також передба
чено конкретні заходи щодо роботи регіо
нальних ветеранських організацій з надання
моральної підтримки та матеріальної допо
моги самотнім і малозабезпеченим вете
ранам. На пропозицію голови ради Київ
ської організації ветеранів-прикордонників
генерал-майора в запасі Сергія Савіна для
цього вирішено створити благодійний фонд.
При обговорені плану своєї діяльності на
наступний рік учасники засідання приді
лили багато уваги питанням національнопатріотичного виховання. Кожен захід
– зустріч у прикордонному підрозділі чи
бесіда в школі, тематичний вечір чи покла
дання квітів до могил загиблих героїв –
примножуватиме бойові традиції старшого
покоління, передаватиме естафету мужності
та героїзму нинішнім захисникам держав
ного рубежу.
n

З кожних п’яти загиблих німецьких сол
датів у Другій світовій війні, четверо заги
нуло на Східному фронті.
80 відсотків радянських чоловіків, які
народилися 1923 року, не пережили цю
війну.
Між 1939 і 1945 роками союзники ски
нули 3,4 млн тонн бомб, що в середньому
становило до 27 700 тонн на місяць.
Під час Другої світової війни японці
виготовили 9 000 «повітряних збройних
кораблів» з паперу й шовку. Прогумовані
повітряні кулі повинні були доставити
запальні й протипіхотні бомби в США.
Битва в Арденнах є найбільш згубною
для американських військ. Тут загинуло
більше 80 000 американських солдатів.

За період війни випущено понад
650 000 джипів. Американські заводи також
виробили 300 000 військових літаків, 89 000
танків, 3 000 000 кулеметів і 7 000 000 гвин
тівок.
Під час Другої світової гамбургери в
США прозвали «Liberty Steaks», щоб уник
нути німецького звучання.
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Чергова по номеру
Андрій ГЕРАСИМКІВ
у відділ реклами та договірної роботи Інформагентства
Ольга МІРОШНИЧЕНКО
Держприкордонслужби України за тел.: (044) 566-43-30

Використовувати камікадзе («боже
ственний вітер») було запропоновано
19 жовтня 1944 року японським віцеадміралом Онисі, який намагався збалансу
вати технологічну перевагу американських
військ. Хоча цифри оскаржуються, але
близько 2800 льотчиків-камікадзе загинули.
Вони потопили 34 американських кораблі,
пошкодили 368, вбили 4900 матросів і пора
нили 4800 осіб.
Найдовша битва – за Атлантику, яка
тривала з 1939-го по 1945 роки.
Із 40 000 осіб, які служили на підводних
човнах під час Другої світової війни, повер
нулося тільки 10 000.
Протягом 1940-1945 років оборонний
бюджет США збільшився з $ 1,9 млрд до
$ 59,8 мільярда.
Більшість істориків згодні, що Друга
світова війна почалася після вторгнення
Німеччини до Польщі 1939 року. Інші
кажуть, коли Японія вторглася в Маньчжу
рію 18 вересня 1931. А деякі вчені припус
кають, що Друга світова насправді є продов
женням Першої.
Підготував Петро ЖУЧОК
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