Шановні товариші! Дорогі бойові друзі!
15 лютого український народ віддає глибоку шану всім, кому дове- перших рядах постали на захист територіальної цілісності та суверелося пройти вогняне горнило бойових дій у Республіці Афганістан та нітету України ви – воїни-афганці.
Українисвоєї рідної
інших «гарячих» точках планети. Це є свідченням високої поваги до воїДякуємо вам за мужність і героїзм, виявлені в захисті
нів, які в різні часи гідно виконували свій військовий обов’язок за межами землі, за досвід, який передаєте молодому поколінню захисників Украрідної держави.
їни.
Ви як ніхто знаєте справжню ціну війни і миру, вмієте дорожити
Від імені Колегії Адміністрації Державної прикордонної служби
життям, усвідомлювати свою відповідальність за майбутнє, за долю України та себе особисто бажаю вам і вашим родинам добра і щастя,
прийдешніх поколінь.
миру і достатку, міцного здоров’я і довгих років життя!
Колись ми сподівалися, що війна в Афганістані буде нашою останСлава Україні!
ньою війною. Проте підступна російська агресія призвела до того, що
З повагою
нині знову гинуть ті, чиє покликання – виконувати військовий обов’язок
Голова Державної прикордонної служби України
та захищати Батьківщину. І знову як приклад героїзму і мужності в
генерал-лейтенант Петро ЦИГИКАЛ
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4-5
стор.

Звіт про діяльність Державної
прикордонної служби України у 2017 році
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,461 ìëí îñ³á
òà 347,3 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 376 îñ³á,
çîêðåìà, 9 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî

2 îäèíèö³ çáðî¿

òà 24 ã íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, ìàéæå íà 1,758 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Табу непрошеним
гостям

З 2014 по 2017 рік Служба безпеки
України заборонила в’їзд у країну для
303 громадян іноземних держав. Серед
осіб, на яких поширюється згадана
заборона, – переважно громадяни
Росії. При цьому у вказаний перелік не
входять особи, причетні до терористичної діяльності. Рішення про заборону
в’їзду на територію України іноземним
громадянам приймається індивідуально по кожній особі при наявності
інформації щодо фактів здійснення нею
суспільно-небезпечного діяння незалежно від території його здійснення,
коли таке діяння протирічить інтересам
забезпечення безпеки України, якщо
його попередження, виявлення і недопущення віднесено до компетенції СБУ.
Перелік осіб, які становлять загрозу
національній безпеці, складається на
підставі звернень Ради національної
безпеки і оборони, СБУ та національної ради з питань телебачення і
радіомовлення. За даними Держприкордонслужби, 2017 року майже 1,5
тисячі іноземцям, у тому числі більш
ніж сотні артистів і діячів культури,
заборонено в’їзд в Україну через
незаконне відвідування Криму. Також
минулого року складено близько 2,3
тисячі адмінпротоколів за порушення
порядку в’їзду на тимчасово окуповану
територію України.
Василь ДРОЗДОВ

Д Е Р Ж А В А
анонс

Міграційна політика за міжнародними
стандартами
У Києві відбулася зустріч
заступника Голови Державної
прикордонної служби України
Олега Бляшенка із делегацією
Міжнародного центру розвитку
міграційної політики (далі –
ICMPD), на чолі з директором
Департаменту міграційного діалогу
та міжнародного співробітництва
Мартіном Плюімом.
Марина МАРКЕВИЧ
До обговорення потенційних векторів і співробітництва також було запрошено представників Міністерства закордонних справ України,
Державної міграційної служби України та експерти Представництва ЄС в Україні.
Сторони визначили пріоритети подальшої
співпраці у сфері управління кордонами і протидії нелегальній міграції, а також обговорили
питання активізації співробітництва.
Під час зустрічі генерал-лейтенант Олег Бляшенко наголосив на тому, що питання посилення

Компенсація
піднайому

Верховна Рада змінила статтю
12 Закону України «Про соціальний
і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Законодавчим
актом визначено виплату компенсації за
піднайом (найом) жилого приміщення
для військовослужбовців рядового,
сержантського та старшинського складу
військової служби за контрактом (у
разі відсутності їхнього розміщення в
спеціально пристосованих казармах або
сімейних гуртожитках). Законопроект
підготовлений Міністерством оборони
України та передбачає покращення житлових умов і матеріального становища
військовослужбовців-контрактників.
Юрій ЗАНОЗ

прикордонної безпеки є надзвичайно важливим
у контексті захисту національних інтересів та
боротьби із постійно зростаючими загрозами
безпеки.
Директор Департаменту міграційного діалогу та міжнародного співробітництва ICMPD
Мартін Плюім повідомив про налаштованість
опрацювати концепцію подальшого співробітництва після детального вивчення пропозицій
Української Сторони, проведення ретельного
аналізу можливостей ICMPD і партнерів та
потреб України. Також він зазначив, що проведена робоча зустріч сприятиме створенню регіо
нальної платформи з надання експертної допомоги в сфері багатостороннього співробітництва
з питань міграції.

У своєму виступі Голова відділу операцій
«Урядування та Верховенства права» Представництва ЄС в Україні Мартін Клауке зазначив,
що розширена зустріч демонструє транспарентність суб’єктів співробітництва у сфері міграції та інтегрованого управління кордонами, а
також їх налаштованість на конструктивний
діалог, який дозволить досягнути продуктивних
результатів.
Представники заінтересованих міністерств
та відомств України підкреслили, що розвиток
співробітництва з ICMPD покращить міжвідомчу координацію шляхом розробки політики,
що сприятиме об’єднанню спільних зусиль на
національному рівні з питань вирішення завдань
у сфері міграції.
n

інформаційна війна

«Стоп!» – пропаганді агресора
Держкомтелерадіо відмовив
у видачі дозволу на ввезення в
Україну з території державиагресора книг: Романа Сенчина.
«Постоянное напряжение»
та серію «Путешествие вокруг
света» (видавець –
ТОВ «Издательство «Э»).

Серія дитячих книжок «Путешествие вокруг
света» не викликала питань щодо змісту, проте у
вихідних даних видань зазначено: «Отпечатано
в России. Республика Крым». Саме через цю
«помилку» в географії (Крим був, є і буде українським!) видання не отримало дозволу на ввезення і розповсюдження в Україні.

Електронні візи

Україна найближчим часом запровадить електронну візу для всіх країн,
які не входять до списку держав міграційного ризику. Про це заявив директор
Департаменту консульської служби
МЗС України Сергій Погорельцев.
– Електронна віза буде лише
одноразовою, вона видаватиметься
строком до 30 днів, вартість – $65.
Паралельно зменшується кількість віз,
що оформляються в аеропортах, тобто
Visa on arrival. А для країн міграційного
ризику залишається оформлення віз
у посольствах, зараз таких країн 70, –
сказав Погорельцев.
Посадовець пояснив, що електронну візу надсилатимуть на електронну
пошту. Її треба буде самому роздрукувати на принтері та привезти
на паспортний контроль. При цьому
він додав, що після запровадження
електронних віз Україна не планує
повністю ліквідувати консульські
пункти в аеропортах.
Олена ТАЩИЛІНА
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Сергій ПОЛІЩУК
Наказ видано на підставі рішення експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та
оцінки видавничої продукції щодо віднесення її
до такої, яка не дозволена для розповсюдження
на території України. Члени експертної ради
визнали невідповідність видань критеріям оцінки
видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України. Зокрема, у книзі
Романа Сенчина присутня пропаганда імперських
геополітичних доктрин держави-агресора та пропаганда війни. Один із її героїв, російський офіцер запасу, ностальгує за війною: «А вокруг…
Вокруг Новороссия, Сирия… То один его однополчанин уехал в Донбасс, то другой добился
отправки в Сирию. С гордостью за этих ребят
сообщал он и с досадой на себя…» А далі – опис
подій в Україні із пропагандистськими гаслами:
«антигосударственный переворот в Киеве»,
«гибли люди, говорящие по-русски», «Надо вводить войска – защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов!».

Загалом станом на 14 лютого 2018 року
Держкомтелерадіо надав суб’єктам господарювання дозволи на ввезення майже 10,5
тисячі найменувань видавничої продукції з
держави-агресора, а також з тимчасово окупованих територій України. Водночас надано
259 відмов у видачі дозволів, з них 30 – на підставі негативних висновків експертної ради
Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю
видань критеріям оцінки видавничої продук-

ції, що дозволена до розповсюдження на території України.
Нагадаємо, що 1 січня 2017 року набув
чинності Закон України «Про внесення змін у
деякі закони України щодо обмеження доступу
на український ринок іноземної друкованої
продукції антиукраїнського змісту». Відповідно до Закону, не може бути ввезена на митну
територію України видавнича продукція, яка
за своїм змістом спрямована на ліквідацію
незалежності України, зміну конституційного
ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави,
підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади; пропагує війну, вчинення терористичних актів; пропагує комуністичний
та/або націонал-соціалістичний (нацистський)
тоталітарні режими та їхню символіку; розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу;
посягає на права і свободи людини; пропагує
державу-агресора, зокрема, її органи влади,
представників органів влади, працівників
культури та інших сфер держави-агресора,
які публічно підтримують окупацію території України; використовує шаржування державних символів України (Державного Герба,
Державного Прапора, Державного Гімну) у
будь-якому вигляді. Розповсюдження російських книг без відповідного дозволу карається
штрафами.
Водночас громадяни мають право ввозити російські книги без спеціального дозволу
в кількості не більше десяти примірників на
людину.
n
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Сигарети
з іскоркою

Прикордонники Мукачівського
загону спільно з митниками завадили
переміщенню через українськорумунську державну межу великої
партії тютюнових виробів. У пункті
пропуску «Дякове» у котушках із
кабелем, які вантажівкою «Вольво»
віз до Болгарії 44-річний громадянин
Литви, правоохоронці виявили приховані тютюнові вироби. Загалом у
котушки «винахідники» запакували
157 500 пачок сигарет різних марок.
Наразі здійснюється оцінка виявленої
контрабанди, ймовірна сума якої може
скласти майже 5 мільйонів гривень.
Леся ФЕДОРОВА

Системний контроль за
обстановкою на державному
кордоні, по лінії зіткнення та
адмінмежі з Кримом, повітряним
простором і територіальним
морем, реагування на пошукові
ситуації, роботою на кордоні
оперативних груп, дистанційний
моніторинг окремих елементів
службово-бойової діяльності
за допомогою систем
відеоспостереження – ось
неповний перелік усього того,
що здійснює Головний центр
управління службою Державної
прикордонної служби України.

Щоденно співробітники центру управління
службою, який існує вже 9 років безперервно відстежують обстановку по всьому периметру державного кордону в режимі онлайн. При цьому використовуються інноваційні системи спостереження як
на суші, морі, так і в повітряному просторі.
З метою удосконалення моніторингу повітряного простору підрозділ також забезпечує

польоти прикордонної авіації. Зокрема, розгорнуто автоматизовану систему менеджменту
повітряного простору «Центр». Система працює на основі ресурсу Українського центру
планування використання повітряного простору України та регулювання повітряного
руху.
Крім того, Центром організовано взаємодію
з Національним центром управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України. Розпочато отримання та
використання в інтересах висвітлення надводної

морської обстановки супутникових даних дистанційного зондування землі.
Наразі Головний центр управління службою
Державної прикордонної служби продовжує удосконалюватися. У зв’язку зі збільшенням обсягів
обробки інформаційних ресурсів, на робочих
місцях оперативних чергових встановлюється
сучасне обладнання, що дозволяє обробляти
інформаційні ресурси за допомогою спеціального програмного забезпечення. Персонал Центру цілодобово залишається на варті безпеки
державного кордону.
n

кадри

Новий щабель військової кар’єри
У Національній академії ДПСУ
ім. Б. Хмельницького відбудеться
черговий випуск слухачів факультету
підготовки керівних кадрів.
Володимир ЗАХАРЧУК
З метою визначення подальшого проходження
військової служби, відбувся розподіл офіцерів на
посади. У ньому взяли участь директор Департа-

менту особового складу Адміністрації Державної
прикордонної служби України генерал-майор
Микола Маланчій, представники внутрішньої
безпеки, ветеранських і громадських організацій.
Генерал-майор Микола Маланчій наголосив
на принципах прозорості, відкритості та чесності розподілу і зазначив, що цьогоріч факультет підготовки керівних кадрів випускає 24
офіцери за спеціальностями: «Військове управління» та «Автомобільний транспорт».
Загалом до розподілу випускників пропонується 72 посади. Більшість із них мають штатну

категорію «підполковник». Робочою групою у
складі представників відділу кадрів Національної академії та Департаменту особового складу
Адміністрації Держприкордонслужби вивчено
кандидатури випускників, проаналізовано
їхнє проходження військової служби, враховано попередню спеціальність і досвід, а також
строки вислуги у військовому званні. Виходячи
з цього було визначено перелік вакантних посад
оперативно-тактичного рівня, на які розподілили
слухачів.
Розподіл проводився за білетною системою
з дотриманням принципів екстериторіальності
(випускник не розподілявся в регіон, де він вже
проходив службу, та до місця проживання батьків). Причому призначення відбувалися лише у
прикордонні загони та на окремі посади в регіо
нальні управління. Першочерговість у виборі
місця служби надавалася слухачам, які закінчують навчання з відзнакою.
Підбиваючи підсумки заходу, Микола
Маланчій відзначив високий рівень організаційної підготовки розподілу офіцерів та надав можливість усім бажаючим випускникам отримати
вичерпну висококваліфіковану відповідь на їхні
питання під час особистого прийому.
n

підготовка персоналу

Людмила ТКАЧЕНКО
Головна мета навчань – вивчення досвіду
й основних принципів передових європейських практик протидії незаконному перемі-

щенню через кордон викрадених транспортних засобів.
Навчання проводилися як іноземними експертами, зокрема представниками Прикордонної
варти Республіки Польща, так і спеціалістами
прикордонного відомства України. Окрім теоретичних курсів на базі Південного та Західного
регіональних управлінь відбулися практичні
тренування в пунктах пропуску на Закарпатті
(«Ужгород» і «Лужанка») та Одещині (порти
«Одеса-мтп» (Євротермінал), «Іллічівськиймтп» (поромна переправа), «Кучурган-авто»).
Українські вартові рубежу вчилися виявленню
ознак підробки номерних агрегатів, реєстраційних
документів та порядку здійснення повної іденти-

Терор «тхне»
російським духом

Можливим терористичним
діям, що скоріш за все готувалися
російськими найманцями, запобігли
оперативники Донецько-Луганського
регіонального управління та співробітники СБУ на Донеччині. У результаті
спільних заходів правоохоронці
виявили поблизу траси «БугасНовотроїцьке» схрон з боєприпасами.
В ньому знаходилося 7 зарядів СПГ
9М. Постріли мають маркування РФ
та могли призначатися для ураження
рухомої цілі на цьому ж напрямку. При
цьому зазначимо, що цим маршрутом
регулярно рухаються транспортні
засоби з цивільними громадянами,
представниками міжнародних організацій та переміщуються українські
військові.
Валерія КАРПИЛЕНКО

Спиртобаза

У селі Серебрія, що на березі
Дністра, прикордонники МогилівПодільського загону виявили ознаки
можливих порушень держрубежу. В
ході перевірки оперативники Південного спільно з представниками ДФС
України у Вінницькій області виявили
місце накопичення підакцизних
товарів. У подальшому, в рамках розпочатого кримінального провадження,
спільна міжвідомча група провела
обшук в одному з приватних домоволодінь. У результаті обшуку правоохоронці виявили 48 пластикових
ємкостей, у яких знаходилося понад
10,5 тонн «вогненної води». Знахідку
вилучено представниками ДФС.
Людмила КАТЕРИНИЧ

Срібне вугілля

Автозлодіям доведеться туго
У підрозділах прикордонного
відомства пройшли навчальні
тренінги в рамках реалізації
проекту TWINNING та
Концепції удосконалення
системи виявлення викрадених
транспортних засобів.
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гарячі будні

9 років варти нон-стоп

Людмила ТКАЧЕНКО

Прикордонник
України

фікації автотранспорту в цілому. Зокрема, під час
тренінгів експерти проекту TWINNING практично
показали місця розміщення ідентифікаційних
номерів вузлів і агрегатів транспортних засобів
різних категорій, моделей та марок, які найчастіше
підробляються. Було детально продемонстровано
елементи підробок VIN – номерів, стікерів, табличок транспортних засобів, будівельної, сільськогосподарської техніки тощо.
Після завершення заходів експерти надали
високу оцінку рівню підготовки та проведення
навчальних занять. Натомість анкетування учасників тренінгів свідчать про результативність і
доцільність продовження проведення подібних
заходів такого формату у майбутньому.
n

У пункті контролю «Конотоп» під
час перевірки поїзда «Київ ‒ Москва»
прикордонники спільно з колегами із
СБУ та митниці завадили вивезенню
великої партії контрабандних ювелірних виробів. Реалізуючи інформацію,
отриману від оперативників прикордонного відомства, під час огляду
робочого тамбура одного з пасажирських вагонів, правоохоронці виявили
у ящику для вугілля сім пакунків зі
срібними коштовностями. Понад 700
одиниць прикрас, вага яких становить
майже вісім кілограмів, вилучили компетентні органи. Наразі проводяться
відповідні заходи щодо з’ясування усіх
обставин правопорушення.
Роман ТКАЧ
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Прикордонник
України

В умовах агресії з боку Російської Федерації та
інших загроз і викликів основні завдання, що визначалися Державній прикордонній службі України
(далі – Держприкордонслужба) на 2017 рік, виконано.
Упродовж року охорона державного кордону
здійснювалася посилено, органи Держприкордонслужби знаходились у стані бойової готовності
«ПОВНА».
З метою нарощування зусиль Держприкордонслужби та інших повноважних державних органів
України щодо протидії протиправній діяльності на
державному кордоні проведено спільну спеціальну
прикордонну операцію «КОРДОН-2017», міжнародну операцію на українсько-білоруському кордоні
«ГРАНИЦА-2017» та оперативно-профілактичні
заходи з недопущення дестабілізації обстановки,
протидії протиправній діяльності на державному
кордоні та в пунктах пропуску.
У повному обсязі виконано завдання щодо
запровадження ЄС безвізового режиму для України,
зокрема 157 (100%) пунктів пропуску через державний кордон обладнано автоматизованими робочими
місцями з функцією біометричного контролю (встановлено 1268 АРМ), у 97 пунктах пропуску встановлено обладнання з використанням відбитків пальців,
123 пункти пропуску підключено до баз даних Інтерполу. За рік опрацьовано майже 9 тис повідомлень по
лінії Міжнародної організації кримінальної поліції, з
них реалізовано 2 тис 100 інформацій щодо конкретних осіб і транспортних засобів.
Упродовж 2017 року представники Держприкордонслужби взяли участь у 10-ти спільних операціях
Європейської агенції FRONTEX («КООРДИНАЦІЙНІ ПУНКТИ» на території України; «КЛЮЧОВІ
ТОЧКИ» на сухопутних, морських та повітряних
кордонах держав – членів ЄС; «ГНУЧКІ ОПЕРАЦІЙНІ ЗАХОДИ» на спільному кордоні України і
ЄС; «АЛЕКСІС»; «ВЕГА. ДІТИ»; морські операції «ПОСЕЙДОН», «МІНЕРВА» та «ТРИТОН»), а
також у багатонаціональних міжнародних морських
навчаннях «СІ-БРИЗ-2017».
Протягом року проведено заходи із запровадження спільного патрулювання українськорумунського державного кордону та центральної
ділянки українсько-молдовського державного кордону.
У районі проведення АТО забезпечено виконання завдань силами угруповання Держприкордонслужби у складі трьох прикордонних загонів і
Маріупольського загону Морської охорони Східного
регіонального управління. Проведено заходи з підготовки до розгортання Донецько-Луганського регіонального управління та Лисичанського прикордонного загону.
На виконання Мирного плану Президента України розроблено проект Плану заходів щодо відновлення контролю на неконтрольованих ділянках
державного кордону, в тому числі із залученням
озброєної місії ОБСЄ, проводяться підготовчі заходи
з відновлення охорони неконтрольованої ділянки
українсько-російського кордону. Продовжено облаштування об’єктів відповідальності органів Держприкордонслужби у смузі безпеки вздовж лінії
розмежування району проведення антитерористичної операції, а також здійснено планування участі
Держприкордонслужби України у територіальній
обороні та відсічі збройній агресії.
З 15.03.2017 на виконання рішення РНБО підрозділами Держприкордонслужби припинено пропуск товарів і вантажів у контрольних пунктах
в’їзду-виїзду в районі проведення АТО (крім гуманітарних вантажів міжнародних організацій та фондів
МКЧХ, ОБСЄ, УВКБ ООН, відповідно до Порядку
переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
01.03.2017 № 99).
Через лінію розмежування в районі АТО в установленому порядку пропущено 11,76 млн осіб і 1,69
млн транспортних засобів (2016 р. – 8,71 млн осіб
та 1,55 млн транспортних засобів). Прикордонномитною групою в пунктах пропуску на території РФ
забезпечено відстеження 13 «гуманітарних конвоїв»
РФ у кількості 525 автомобілів (2016 р. – 11 конвоїв,
824 автомобілі). За скоєні правопорушення складено
186 адміністративних протоколів (2016 р. – 174), припинено незаконне переміщення: 61 од. зброї (2016 р.
– 53), 8331 од. боєприпасів (2016 р. – 51967), 3,8 кг
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інформаційно-телекомунікаційну систему «Аркан»
та організовано підключення 20 правоохоронних та
інших органів державної влади;
у відомстві успішно реалізовано Антикорупційну програму на 2017 рік. У рамках загальної
соціальної антикорупційної кампанії з особовим
складом під гаслом: «Долучайся до лав антикорупційної команди!» проведено чотири антикорупційні
акції: «ВІЛЬНІ ВІД КОРУПЦІЇ», «НА ШЛЯХУ
ДО ДОБРОЧЕСНОСТІ», «СТОП КОРУПЦІЇ. ВІД
СЛІВ ДО ДІЙ!», «ПОВІДОМ ПРО КОРУПЦІЮ!
ЗУПИНИ ЗЛОЧИН!». У грудні проведено окремі
заходи до Міжнародного дня боротьби з корупцією.
Під час проведення акцій закріплено позитивні зрушення щодо зменшення кількості правопорушень і
спроб надання неправомірної вигоди прикордонникам та значно збільшилася кількість випадків свідомої відмови персоналу від отримання неправомірної
вигоди (2017 р. – 1082; 2016 р. – 1022, 2015 р. – 275);
у рамках Антикорупційної програми і запровадження європейських стандартів прозорості та
доброчесності реалізується пілотний проект з реформування підрозділів Держприкордонслужби «Нове
вибухових речовин (2016 р. – 9,2), 8,249 кг наркотичних речовин (2016 р. – 9,121), 0,365 кг психотропних речовин (2016 р. – 0,155), 0,06 кг прекурсорів
(2016 р. – 3,219), товарів на загальну суму 57,62 млн
грн (2016 р. – 88,7 млн грн), 113 автомобілів
(2016 р. – 213).
Упродовж року прикордонні підрозділи витримали 44 обстріли з різних видів зброї. Під час виконання бойових завдань загинули 2 прикордонники,
14 – отримали поранення (з початку АТО героїчно
загинули 69 прикордонників, 429 – отримали поранення, 5 – вважаються зниклими безвісти). У полоні
немає жодного прикордонника.
За мужність і героїзм державними нагородами
нагороджено 98 військовослужбовців (2016 рік –
58), іншими відзнаками заохочено майже 2,3
тис. осіб (2016 рік – близько 2 тис. осіб). Посвідчення учасника бойових дій отримали 1833 особи
(з початку АТО – 18385), учасника війни – 78 осіб
(з початку АТО – 148).
На виконання завдань Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Програми діяльності Уряду,
основних напрямів державної політики національної безпеки України, а також відповідно до Стратегії
розвитку Державної прикордонної служби України
(розпорядження Кабміну від 23.11.2015 № 1189-р)
проводилася системна робота з реформування прикордонного відомства. Зокрема:
з метою удосконалення законодавства з прикордонних питань Адміністрацією Держприкордонслужби розроблено проекти 7 законів, 6 проектів
указів Президента, 27 проектів актів Уряду, з яких 13
прийнято. Зокрема, опрацьовано проект Указу Президента України «Про внесення змін до Положення
про проходження громадянами України військової
служби в Державній прикордонній службі України»
(підписаний 17.08.2017 за № 219). Крім того, Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів
України від 26.06.2013 № 450, надавши можливість
військовослужбовцям Держприкордонслужби одержувати грошову компенсацію за піднайом (найом)
житлового приміщення. Крім того, Урядом приведено у відповідність до законодавства порядок речового забезпечення військовослужбовців Держприкордонслужби;
створено відомчу систему фіксації біометричних даних. У 157 пунктах пропуску та 3 контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адміністративній межі
з тимчасово окупованою територією Автономної
Республіки Крим доукомплектовано сканерами відбитків пальців понад 400 автоматизованих робочих
місць, розгорнуто понад 320 нових робочих місць.
У залізничних пунктах пропуску використовується
понад 420 портативних сканерів. Проведено модернізацію сховища зберігання біометричних даних.
Крім того, надано можливість Державній міграційній службі України отримувати інформацію з системи фіксації біометричних даних та вносити її до
Національної системи верифікації та ідентифікації
громадян України, іноземців та осіб без громадянства;
продовжено реалізацію проекту TWINNING
«Підтримка Державної прикордонної служби України у подальшому запровадженні принципів інтегрованого управління кордонами, зокрема у сфері
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Звіт про діяльн
прикордонної служби
перевірки документів та виявлення викрадених
автомобілів». Реалізація проекту дасть змогу прискорити процеси інтеграції Держприкордонслужби
в європейське правоохоронне поле та підвищить її
спроможність протидіяти сучасним загрозам;
у рамках загальнодержавних заходів, спрямованих на боротьбу з тероризмом, а також припинення
діяльності незаконних воєнізованих або збройних
формувань, організованих злочинних груп проведено штатні зміни, якими оптимізовано вертикаль
оперативно-розшукових підрозділів з протидії тероризму;
оперативно-розшуковими підрозділами та за
їх інформацією припинено діяльність понад 126
протиправних груп (2016 р. – понад 152) у складі
понад 341 особи (2016 р. – понад 420). Встановлено
понад 116 осіб, причетних до діяльності незаконних
збройних формувань, затримано понад 38 бойовиків,
з яких 9 – засуджено. Виявлено та вилучено понад
69 од. зброї та понад 12,5 тис. боєприпасів, понад
6,8 кг вибухових речовин та 43 гранати. Викрито
схему фінансування тероризму. Ініційовано заборону
в’їзду понад 31 іноземцю, можливо, причетному до
міжнародної терористичної діяльності. До ЄРДР
внесено понад 276 повідомлень (2016 р. – понад
260) за статтями Кримінального кодексу України: ст.
256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та
укриття їх злочинної діяльності) – понад 3 (2016 р.–
понад 3), ст. 258 (Терористичний акт) – понад
7 (2016 р. – понад 7), ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) – понад
47 (2016 р. – понад 46), ст. 258- 5 (Фінансування
тероризму) – понад 1 (2016 р. – понад 9), ст. 260
(Створення не передбачених законом воєнізованих
збройних формувань) – понад 58 (2016 р. – понад
45), ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою) – понад 160 (2016 р. –
понад 150);
тривали заходи реформування підрозділів швидкого реагування та вдосконалення системи бойових
резервів Держприкордонслужби. Додатково опрацьовано пропозиції щодо розгортання ще двох прикордонних комендатур швидкого реагування. Персонал загону спеціального призначення «ДОЗОР»
пройшов підготовку за програмою спецпризначенців Прикордонного патруля США (BORTAC) та
Адміністрації боротьби з незаконним обігом наркотиків Департаменту юстиції США (FAST), а також
забезпечив виконання завдань на різних ділянках
державного кордону протягом 317 діб у складі 172
мобільних груп;
проведено програмно-технічну модернізацію
та введено в експлуатацію міжвідомчу інтегровану

обличчя кордону», зокрема: завершено заходи другого етапу з відбору кандидатів, у ході якого із 2 тис.
552 зареєстрованих кандидатів за результатами прозорого відбору та тестування за участі представників
міжнародних організацій направлено на навчання та
зараховано на службу 554 конкурсанти. Також проведено відкритий набір кандидатів у реформовані
підрозділи внутрішньої та власної безпеки;
з метою реалізації визначених Президентом
завдань державної політики щодо протидії корупції
та злочинності в державі, напрацювання і реалізації практичних інструментів щодо антикорупційної
мотивації та превенції корупційних проявів серед
особового складу утворено Центр профілактики
корупційних ризиків та виховання доброчесності, а
також його вертикаль його вертикаль в органах Держприкордонслужби. У відомстві здійснюється перевірка посадових осіб на поліграфі, результати якої
враховуються кадровим апаратом;
на виконання Закону України «Про очищення
влади» забезпечено проведення люстраційної перевірки 32,4 тис. осіб. Перевірку завершено стосовно
24,8 тис. осіб, 10 осіб підлягають звільненню з військової служби після оголошення загальної демобілізації як такі, що не пройшли перевірки;
з метою профілактики корупційних правопорушень та в результаті організаційно-штатних змін
призначено 30 керівників структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, одного
начальника регіонального управління, 15 заступників начальників регіональних управлінь, 22 начальники органів охорони державного кордону, 56 їхніх
заступників, 177 начальників відділів прикордонної
служби.
Проведені заходи з реформування Держприкордонслужби дали змогу підвищити рівень захищеності державного кордону, виконати завдання в
районі АТО та адмінмежі з ТОТ АР Крим.
У 2017 році здійснено прикордонний контроль
та в установленому порядку пропущено 97,33 млн
осіб і 20,85 млн транспортних засобів (2016 р. –
89,17 млн осіб та 20,54 млн транспортних засобів),
що на 9% та 2% більше, ніж у 2016 році.
Під час реалізації визначених Держприкордонслужбі повноважень виявлено понад 1512 кримінальних правопорушень (2016 р. – понад 1914),
з них понад 1070 – за результатами оперативнорозшукової діяльності (2016 р. – понад 962). На стадії вчинення припинено понад 1080 кримінальних
правопорушень (2016 р. – понад 1372). Від правоохоронних органів отримано понад 9374 доручення
на проведення слідчих (розшукових) дій (2016 р. –
понад 9904), з них виконано – понад 8345 (2016 р. –
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понад 9742). Крім того, виконано понад 22591 доручення уповноважених державних органів (2016 р. –
понад 12854).
Органи охорони державного кордону виявили,
запобігли і припинили 98280 адміністративних правопорушень (2016 р. – 73141). Накладено штрафів на
загальну суму 41,14 млн грн (2016 р. – 29 млн грн).
Затримано 3813 нелегальних мігрантів (2016 р. –
2656), з них – 886 осіб (2016 р. – 1065) за незаконне
перетинання або спробу незаконного перетину держрубежу, 2854 особи (2016 р. – 1528) – за порушення
правил перебування в Україні, 73 особи (2016 р. – 63)
– за порушення прикордонного режиму, режиму в
пунктах пропуску та інші правопорушення. Відмовлено у в’їзді в Україну 5119 іноземцям (2016 р.
– 3349) – потенційним нелегальним мігрантам.
Не допущено накопичення затриманих інозем
ців-правопорушників. Прийнято 1707 рішень про
їхнє примусове повернення та видворення (2016 р.
– 967), у т.ч.: 710 – повернення (2016 р. – 664), 397 –
видворення (2016 р. –303).
Відповідно до Угоди між Україною та ЄС про
реадмісію осіб органами охорони державного кор-
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вибухових речовин (2016 р. – 19,5), 539,3 кг наркотичних речовин (2016 р. – 168,4), 364,1 кг психотропних речовин (2016 р. – 9,4), 19,6 кг прекурсорів
(2016 р. – 184,2), 1291 автомобіль (2016 р. – 1313), з
них: викрадених – 221 (2016 р. – 43), з підробленими
несправними документами – 459 (2016 р. – 403),
як засіб здійснення протиправної діяльності – 64
(2016 р. – 867), товарів, що переміщувалися з порушенням установлених правил, на суму 440,7 млн грн
(2016 р. – 865,7 млн грн).
Зокрема, виявлено 8,29 млн пачок сигарет, майже
515,27 кг бурштину, понад 97,9 тис. л алкоголю.
Силами та засобами загонів Морської охорони
в акваторії Чорного та Азовського морів з метою
прикриття морської ділянки державного кордону,
недопущення висадки на узбережжя збройних формувань, засобів терору та охорони рейдів портів
організовано несення служби корабельно-катерними
тактичними групами (у середньому 3 кораблі, 18 – 22
катери на добу).
Кораблі й катери Морської охорони несли
службу майже 5,8 тис. діб (2016 р. – 6712), з них: фактично в морі – 1373 доби (2016 р. – 1353). Оглянуто

ність Державної
и України у 2017 році

дону прийнято 662 особи (2016 р. – 824), передано
до країн-членів ЄС 37 осіб (2016 р. – 52).
Нарощення оперативних позицій дало змогу
ефективно протидіяти порушенням повітряного
простору малою авіацією. Припинено 8 спроб використання літальних апаратів (2 літаки, мотодельтаплан та 5 БПЛА) з метою здійснення протиправної
діяльності (2016 р. – 15).
Виявлено та передано іншим правоохоронним
органам за компетенцією: 917 од. зброї (2016 р. –
931), 19331 од. боєприпасів (2016 р. – 60480), 13,4 кг

1427 суден (2016 р. – 1458), затримано 124 судна
(2016 р. – 134), загальна сума штрафів становила
понад 14,8 тис. грн (2016 р. – 11,8 тис. грн).
20 березня 2017 року Морською охороною було
виявлено судно «POLARIS» (прапор Болгарії), яке
за даними Мінінфраструктури України заходило
до закритих портів ТОТ АР Крим. За результатами
перевірочних заходів капітану та 10 членам суднокоманди заборонено в’їзд в Україну на 3 роки.
З 10 по 22 липня сили та засоби Морської охорони (4 кораблі, 1 катер, 4 малі катери) спільно з

підрозділами Південного регіонального управління
взяли активну участь у міжнародних навчаннях «Сі
Бриз-2017». Кораблями та катерами здійснено 26
виходів у море, пройдено близько 3000 миль, виконано 17 артилерійських стрільб.
За ініціативою Адміністрації Держприкордонслужби з метою збору доказової бази щодо фактів агресії, захоплення об’єктів та майна України
і незаконної промислової діяльності РФ у В(М)ЕЗ
України в районах Штормового, Архангельського,
Голіцинського та Одеського газоконденсатних
родовищ за участі міжвідомчої групи (представники Представництва Президента України
в АР Крим, прокуратури, Міністерства з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України, Національної поліції,
ПАТ «ДАТ Чорноморнафтогаз», НАК «Нафтогаз
України», Держекоінспекції та ЗМІ) кораблем
Морської охорони проведено спеціальні заходи
з висвітлення надводної обстановки. За результатами заходів складено Акт про вчинення порушень, передбачених статтями 22, 24, 25 Закону
України «Про виключну (морську) економічну
зону України», та інших правопорушень. Усі
матеріали доказової бази щодо незаконного видобування природних ресурсів у В(М)ЕЗ України
надано до заінтересованих ЦОВВ.
Авіацією Держприкордонслужби обстежено
25,5 тис. км сухопутної ділянки державного кордону,
28,5 тис. км2 тилових ділянок, 4 тис. км2 В(М)ЕЗ
України та української частини вод Азовського моря.
Виявлено 13 місць імовірного зльоту (посадки)
малих літальних апаратів, зафіксовано 22 місця незаконного видобутку бурштину.
Виконано 3 санітарні авіарейси, евакуйовано
7 поранених та важкохворих військовослужбовців.
Загальний наліт авіації – 923 год. (2016 р. – 825).
Уперше в державній авіації України здійснено
модернізацію 5 вертольотів типу Мі-8, оснащених
сучасними пілотажно-навігаційними системами, а
також збільшено терміни служби 6 вертольотів. Приведено до льотного стану 7 літаків «DIAMOND», які
за рішенням Уряду отримані наприкінці 2015 року
від Кіровоградської льотної академії.
Тривали заходи із запровадження безпілотної
авіації в охорону державного кордону. На озброєння прийнято 12 безпілотних комплексів короткої
тривалості польоту «SPECTATOR-M» вітчизняного
виробництва (всього 36 БПЛА).
Державним бюджетом на 2017 рік (зі змінами)
за загальним фондом для Держприкордонслужби
передбачено майже 7,2 млрд грн, з яких – 912,4 млн
грн – на видатки розвитку, що на 12,7% більше, ніж
торік. Водночас за спеціальним фондом держбюджету на інженерно-технічне облаштування державного кордону та реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави для
Держприкордонслужби було додатково передбачено
700 млн грн, що майже дорівнює видаткам розвитку
2016 року.
Проведено комплекс заходів з удосконалення
міжнародного співробітництва. Забезпечено спів
працю з Консультативною місією ЄС з реформування цивільного сектору безпеки, Агенцією
FRONTEX, Місією ЄС з надання допомоги у
питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова,
прикордонними відомствами Республіки Польща,
Словацької Республіки, Угорщини, Румунії, Литовської Республіки, Латвійської Республіки, Республіки Молдова, Республіки Білорусь, Федеральною
поліцією ФРН, ОБСЄ, Міжнародним Комітетом
Червоного Хреста в Україні.
Адміністрація Держприкордонслужби виступала бенефіціаром 18 проектів міжнародної технічної допомоги, у результаті реалізації яких отримано
допомоги на суму 853 млн грн, зокрема: більше 730
комплектів радіостанцій Harris і Моtorola та 740 акумуляторних батарей, більше 7 тис. од. військового
спорядження та 1,6 тис. індивідуальних медзасобів, 13 стаціонарних, 2 мобільні та 116 переносних
засобів радіаційного контролю, 7 комплектів обладнання реєстрації змін психофізіологічних реакцій
людини (поліграф), обладнання для покращення
роботи КПВВ, спорядження для тренінгів, серверне
та комп’ютерне обладнання тощо.
Реалізовано заходи державної кадрової політики. Зокрема: забезпечено збереження чисельності особового складу за рахунок прийняття на
контрактну службу понад 3,6 тис. військовослуж-
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бовців, шляхом реалізації пілотного проекту «Нове
обличчя кордону» реформовано 6 підрозділів охорони державного кордону та підрозділи внутрішньої
безпеки, звільнено з військової служби 2715 військовослужбовців строкової військової служби, проведено ротацію понад 1 тис. військовослужбовців, які
тривалий час виконували завдання в районі АТО, з
одночасною їхньою заміною; до кадрового резерву
зараховано 544 офіцерів.
На базі відомчих навчальних закладів пройшли
допідготовку 1283 військовослужбовці (231 офіцер,
1052 – молодший персонал), які направляються для
проходження служби в район АТО.
У Національній академії Держприкордонслужби
проходять підготовку 1452 особи (магістрів – 189,
бакалаврів – 1263), пройшли підготовку 363 особи
(магістрів – 95, спеціалістів – 25, бакалаврів – 243),
у Головному центрі підготовки особового складу
Держприкордонслужби – 865 осіб, у Кінологічному
навчальному центрі Держприкордонслужби – 123
особи, в Ізмаїльському навчально-тренувальному
загоні Морської охорони – 40 осіб.
На курсах підвищення кваліфікації підготовлено
10752 військовослужбовців (2016 р. – 7455), з них
за дистанційною формою навчання – 6166 (2016 р.
– 5050).
Створено відомчу систему підготовки вузькопрофільних фахівців бойової спрямованості, підготовлено 577 спеціалістів (2016 р. – 945).
З метою посилення боротьби з корупційними проявами створено інтегровану систему
боротьби з корупцією, в рамках якої проведено понад 2,1 тис. перевірок порядку несення
служби (2016 р. – 3 тис.), ініційовано понад
1,8 тис. службових розслідувань (2016 р. – 2,4), до
дисциплінарної відповідальності притягнуто 3506
осіб (2016 р. – 5874), проведено ротацію 83 осіб
(2016 р. – 379), 119 осіб звільнено з лав Держприкордонслужби.
У відомстві проведено комплекс заходів щодо
підтримання належного стану правопорядку, дисципліни, профілактики правопорушень, недопущення втягування персоналу в протиправну
діяльність, забезпечення його життя і здоров’я.
У цілому загальна кількість кримінальних правопорушень зменшилася на 31%, у 145 випадках
внесені відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань (2016 р. – 211). Водночас особовим
складом Держприкордонслужби скоєно 68 злочинів (2016 р. – 117). Складено та подано до суду
1622 (2016 р. – 2387) протоколи про військові
адміністративні правопорушення. До адмінвідповідальності притягнуто 1404 (2016 р. – 1750)
військовослужбовці. За порушення вимог антикорупційного законодавства України судами притягнуто до відповідальності 10 військовослужбовців
(2016 р. – 13).
За підтримки Президента України, сприяння
Кабінету Міністрів України та Верховної Ради
України поліпшено соціальне забезпечення військо
вослужбовців Держприкордонслужби та членів їхніх
сімей, зокрема:
у рамках бюджетного фінансування проводилися будівництво та реконструкція житла. За рахунок
усіх джерел отримано 341 квартиру;
у лікувально-профілактичних закладах пройшли
стаціонарне лікування 13540 військовослужбовців
(2016 р. – 15066), санаторно-курортне лікування та
оздоровлення – 3923 осіб (2016 р. – 4015).
З метою запровадження громадського
контролю та інформування суспільства про діяльність відомства Контактним центром Державної
прикордонної служби України в 2017 році опрацьовано 159179 (збільшення на 17%) телефонних
дзвінків та інформації, що надійшла на електронну пошту.
У 2017 році отримано 2270 звернень громадян
(збільшення на 63%).
Забезпечено співпрацю з громадськими організаціями і підтримку комунікаційних платформ, проведено понад 120 прес-конференцій та брифінгів.
В інформаційних випусках центральних телевізійних каналів вийшло майже 2400 сюжетів, в
електронних і друкованих виданнях підготовлено та
розповсюджено понад 5200 інформаційних матеріалів та заяв, що були відображені 52 тис. разів. Для
розміщення на «Урядовому порталі» Кабінету Міністрів України підготовлено понад 400 інформаційних матеріалів.
n
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Днями у прямому ефірі
«5 каналу» відбулася розмова
з Головою Державної
прикордонної служби
України Петром Цигикалом.
«Прикордонник України»
знайомить своїх читачів
з найбільш актуальними
питаннями, на які дав відповідь
очільник прикордонного
відомства.

Підготував Андрій КУЧЕРОВ
– Петре Олександровичу, насамперед
хотілося б дізнатися про подробиці видворення Міхеіла Саакашвілі з України до
Польщі. Адже йдеться, мовою фахівців, не
про депортацію, а про реадмісію.
– Відповідаючи на це питання, хочу наголосити, що в даному випадку Державна прикордонна служба виконала рішення компетентного органу – Державної міграційної служби
– щодо повернення зазначеної особи в країну,
з якої вона незаконно прибула в Україну. Тому
спільно з Державною міграційною службою і
Національною поліцією ми провели заходи, в
результаті яких Міхеіла Саакашвілі було повернуто до Польщі.

К О М П Е Т Е Н Т НО
підакцизної групи або бурштин, ми затримуємо
по 20–30 разів за рік. Проте притягнути до кримінальної відповідальності цих порушників не
можемо. Вилучаються товари, що згодом передаються представникам Державної фіскальної
служби, йде конфіскація, причетні притягуються лише до адміністративної відповідальності. І далі – чергові спроби незаконного збагачення.
– Скажіть, будь ласка, а які предмети
старовини намагалися вивезти за кордон?
– В основному – картини та ікони. Якщо
згадати 2016-й рік, то було велике затримання
17-ти цінних картин, які свого часу викрали з
музею у Вероні. Держава повернула їх Італії.
Оцінили ці шедеври мистецтва у суму більше
ніж 20 мільйонів євро.
Був випадок, коли громадянин Російської
Федерації намагався вивезти ікони, статуетки
та палаші. Ще була ситуація, коли намагалися

тися. За 2017-й рік, так само як ми повернули
Саакашвілі у різні країни було повернуто 863
особи. Уже нинішнього року Міхеіл Саакашвілі
був 93-ою особою, повернутою державі, з якої він
прибув.
– Скажіть, будь ласка, чи плануєте Ви
піднімати питання щодо більш жорсткішого покарання за такі злочини?
– Проекти законів і наші листи, направлені на адресу відповідних комітетів Верховної
Ради, з проханням розглянути проекти законодавчих актів з пропозицією повернення криміналізації статей, що стосуються незаконного
перетинання кордону, контрабанди та економічного блоку. Ці документи чекають рішення.
Крім того, ми направили ще одну законодавчу
ініціативу, яка підвищує існуючі штрафи як
мінімум удвічі. Підготовлений документ пройшов перше читання і лежить з 2016 року без
руху. Маємо надію, що нас почують.

– Торкнемося теми контрабанди. Що
найчастіше намагаються провезти зловмисники і які, можливо, цікаві або курйозні
випадки можете нам розказати?
– Розпочати треба з того, що 2012 року
статтю 201 ККУ, яка стосується блока економічної контрабанди, декриміналізовано. Сьогодні контрабандою вважається вивезення та
переміщення через державний кордон зброї,
вибухівки, культурних та історичних цінностей. А що стосується незаконного переміщення
вантажів – це вже, відповідно до існуючого
законодавчого поля, – адміністративна відповідальність.
Для прикордонників це дуже велика проб
лема. Деяких контрабандистів, котрі незаконно
переміщують через кордон товари та вантажі

практику, то терміни впровадження біометричного контролю на кордоні коливаються
від 3 до 5 років. А ми це зробили за три місяці.
Сканери виробництва США, програмне забезпечення – французьке, і наша система працює
чітко, без збоїв.
Систему біометричного контролю встановлено у 157 пунктах пропуску. Практично перекрито всю ділянку державного кордону. І якщо
брати результати цієї роботи, то пропущено на
в’їзд 84 тисячі іноземців. Необхідно підкреслити, що з цієї кількості – 63 тисячі громадяни
Російської Федерації. Люди з розумінням ставляться до того, щоб покласти свої пальці на сканер і пройти біометричну систему.
– За хабар у вас звільняють?
– Так, ми не тільки звільняємо, а й направляємо матеріали у військову прокуратуру. Якщо
доводиться вина, то особа притягається до кримінальної відповідальності.

із перших уст

«Служба активно
нарощуватиме потенціал»
– Чи планується ввести он-лайн черги,
щоб, можливо, скоротити час очікування на
кордоні?
– Тут повинен бути більш комплексний
підхід. Це спільне завдання не лише прикордонного відомства, а й Державної фіскальної
служби. Подібний досвід накопичений. Наприклад, країни Балтії – Латвія, Литва та Естонія.

– Дякую за коментар. Тож перейдемо до
першого блоку наших запитань. Давайте
почнемо з підсумків 2017 року, основних
результатів роботи вашої Служби. Мене
цікавить таке непросте питання, як торгівля людьми. Скільки випадків вдалося попередити і врятувати людських життів?
– Торгівля людьми – це вельми небезпечний
вид злочину. Державна прикордонна служба,
проводячи комплекс оперативно-розшукових і
превентивних заходів, протягом минулого року
виявила 25 каналів торгівлі людьми.
Даний вид протиправної діяльності для
нашого регіону характеризується вивезенням
наших дівчат з метою сексуальної експлуатації
в різні країни світу, а також наших громадян із
метою трудового рабства. Це жахлива ситуація,
тому що в ХХІ столітті є раби, які працюють у
нелюдських умовах десь за кордоном. І географія
цього злочину досить широка. Наприклад, Службою знешкоджено канал, по якому до Великої
Британії було вивезено близько 600 українців.
– У Великобританію, у рабство!?
– Так. Протягом тривалого часу ми проводили спільну операцію з представниками
литовських і польських правоохоронних органів. Було виявлено канали переправлення українців, і на сьогодні цю операцію завершено, а
винних притягнуто до кримінальної відповідальності. Дуже багато наших співвітчизників
повернуто на територію України.
2017 року, за наявними у нас даними, було
вивезено 69 українок з метою сексуальної експлуатації. Проте практично всіх організаторів
цих каналів затримано, і на сьогодні причетних
до цієї протиправної діяльності засуджено.
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провезти старовинну скрипку 1857 року. Ще
одну скрипку, яку виробив Страдіварі, виявили
на межі зіткнення на Сході держави. Дата її
виготовлення – 1730 рік.
– Як же перевозять ці предмети, якими
методами користуються контрабандисти?
Є цікаві випадки?
– Нестандартні схованки наркотичних
речовин здебільшого використовують контра
бандисти. Бували випадки коли знаходили їх у
буханках хліба, у тушці курки, в конструктивних особливостях автомобіля... 2017 року ми
затримали близько 900 кг наркотиків, це майже
в чотири рази більше, ніж 2016-го.
Що стосується інших видів протиправної
діяльності, з якими бореться Державна прикордонна служба, то я би виділив нелегальну
міграцію. 2017-го року у трьох тисячах випадків було виявлено 3,8 тисячі мігрантів. З них за
незаконне перетинання кордону поза пунктами
пропуску в 308 випадках виявлено 886 осіб.
2004-го року 331 статтю ККУ, яка стосувалася незаконного перетинання державного кордону, було виключено. От і пана Міхеіла Саакашвілі було притягнуто до адміністративної відповідальності й стосовно нього був суд, за рішенням
якого він виплатив 3 400 гривень штрафу.
І тому нелегальна міграція у сьогоднішніх
реаліях є таким елементом, з яким важко боро-

– Переходимо до питань безвізу.
Наскільки збільшився потік людей, які подорожують до країн Євросоюзу.
– Це невелика цифра. Всього на 17 відсот
ків. Була своєрідна напруга в перші місяці дії
безвізу, коли люди отримували паспорти. Зараз,
якщо брати перший місяць нового року, спостерігається зменшення подорожуючих у порівнянні з періодом, коли не було безвізу. Люди
менше стали їздити за кордон.
– А скільки українців не пропустили за
кордон? Які причини?
– Якщо брати статистику по не пропуску,
то це всього 0,2 відсотка від загальної кількості
людей, пропущених за кордон за рік. У загальній сумі це дуже небагато. Можна додати, що
основна причина непропуску – це непідтвердження мети, відсутність фінансового забезпечення і порушення термінів перебування. Стосовно наших громадян хочу сказати: Євросоюз
не ставить їх в якусь окрему чергу, вони мають
рівні умови з іншими громадянами.
– Ми знаємо, що з 1 січня запрацював
біометричний контроль. З того часу вже
минуло більше місяця. Як Вам вдалося вирішити безліч організаційних питань?
– Державна прикордонна служба в цьому
випадку є чемпіоном. Якщо взяти європейску

– Петре Олександровичу, які реформи
плануються на 2018-й рік, які нововведення,
і на що командування прикордонного відомства звертатиме більше уваги нинішнього
року?
– На 2018-й рік у нас збільшено бюджет на
25 відсотків. Сьогодні – це понад 9 мільярдів
гривень. Ми сподіваємося, що зможемо збільшити кількість підрозділів безпосередньо на
державному кордоні. Це підвищення щільності
охорони держрубежу. Тобто на кожні 20 кілометрів, за європейським стандартом, поставити
менші підрозділи, але вони повинні бути ефективнішими.
Сьогодні відділ прикордонної служби, так
би мовити, обслуговує від 80 до 120 кілометрів державної межі. Це чимала протяжність.
Якщо менші підрозділи знаходитимуться
безпосередньо на кордоні, то ми підвищимо
щільність, будемо більш ефективно охороняти державний кордон. Загалом Служба
активно нарощуватиме власний потенціал. Це
по-перше.
По-друге, враховуючи, що ми протидіємо
російській агресії, – це нарощення наших бойових підрозділів. Тому будемо створювати додаткові бойові комендатури швидкого реагування.
1 лютого повноцінно почало діяти окреме
Донецько-Луганське регіональне управління.
Також створено Лисичанський прикордонний
загін. Загалом по лінії розмежування на Сході
служать 4 800 прикордонників. Згідно з указом
Президента їм встановлено заохочення – 10
тисяч гривень тим, хто перебуває безпосередньо
на лінії зіткнення і 4,5 тисячі гривень військовослужбовцям, які проходять там службу, але не
знаходяться безпосередньо на передньому краї.
– Юрій Шевченко з Фейсбуку запитує:
«Когда граждан России перестанут пускать
в Украину? Когда у граждан России под видеозапись будут спрашивать чей Крым?»
– Крим – наш. Я думаю, що перемога
буде за нами. Ми повернемо кордони на Сході
країни під наш контроль і обов’язково вирішимо питання з поверненням окупованих
територій.
n
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спадкоємність

З козацького роду
Прізвище Рибак добре
знане і шановане в середовищі
охоронців державного
рубежу. Нині його честь
серед українських «зелених
кашкетів» зразковою службою
утверджує старший інспектор
прикордонної служби відділу
«Львів-аеропорт» Львівського
загону лейтенант Лариса
Рибак.

молодому офіцеру часто доводиться спілкуватися з пасажирами, котрі перетинають повіт
ряний кордон, і тоді знання іноземних мов
як ніколи стає у нагоді. Нині вона самотужки
продовжує вивчати ще й німецьку та турецьку
мови.
– Львів усе більше стає туристичним центром країни, – з радісною усмішкою за рідне
місто ділиться своїми спостереженнями лейтенант Лариса Рибак. – І все активніше до
міста Золотого Лева прилітають відомі осо-

бистості з інших країн: науковці, лікарі, представники бізнесу і культури. Так що на брак
роботи скаржитися їй не доводиться.
– Погодьтеся, каже вона, – ще донедавна був
дуже живучим стереотип: військовими повинні
бути лише чоловіки. Проте нинішній час довів,
що у професії захисника країни є спеціальності
та певний обсяг роботи, який жінки виконують
краще, ніж представники сильної статі.
Дійсно, специфіка мислення, емоційне
сприйняття навколишнього та візуальна
пам’ять допомагають жінкам справлятися зі
своїми завданнями значно краще чоловіків.
Наприклад, жінкам-контролерам властиво
звертати увагу в роботі на дрібниці, що надалі
допомагають швидше ідентифікувати особу,
визначити чи людина дійсно є тим за кого себе
видає. Саме тому природні якості, даровані
жінкам, після їхнього професійного навчання
активно використовуються у напруженій
службі вартових рубежу.
Стати в рівень з вимогами, що висуваються нині перед молодими офіцерами, традиційно допомагають старші, більш досвідчені
прикордонники. Зокрема, у відділі «Львіваеропорт» недавній випускниці академії
Ларисі Рибак активно допомагають капітан
Галина Лисейко, старший лейтенант Наталія
Жоголяк та інші колеги.
– У нашому підрозділі лейтенант Лариса
Рибак по праву є одним із кращих молодих
офіцерів, – коротко характеризує свою під
леглу начальник відділу прикордонної служби
«Львів-аеропорт» майор Олег Дудник.
Спадкоємниця прикордонного роду Рибаків достойно продовжує їхню професійну
справу – надійно боронити рубежі своєї
Вітчизни.
n

Ірина впевнена: у військовій справі
головне не те чоловік ти чи жінка, основним
критерієм завжди має залишатися професіо
налізм вартового рубежу та вмотивоване
бажання служити довіреній справі. Їй наснаги
в роботі додає також і те, що пощастило служити у чудовому, дружньому колективі, який
тепло прийняв та завжди підтримує її. Адже в
зоні проведення АТО надійне плече товариша
– безцінне.
Серце сповнюється гордістю за побратимів, коли бачиш тендітну, але водночас таку
стійку українську жінку, яка заради рідної
країни свідомо змінила сукню на камуфляж,
підбори на берці. Саме такі бойові подруги, як
сержант Ірина Варченко наповнюють затишком свій дім, будучи турботливою мамою і
люблячою дружиною. А коли цього вимагає
час, вони одягають однострій і демонструють
міць свого характеру, незважаючи на важкий бронежилет, зброю та фізичну втому. Як
запевняє Ірина, все можна витерпіти та подолати, коли знаєш, заради чого ти прийшов на
службу.
Звісно, що кожну вільну хвилину вона
присвячує своїй родині. Тож при першій
нагоді разом із чоловіком вибирається на
річку порибалити. «На риболовлі я, жінка,
крутіше за чоловіка» – жартівливо наголошує
вона.
Наразі Ірина служить на ОБПК «Сартана». Та, як і раніше, вважає, що найважливішою справою під час виконання своїх службових обов’язків має бути ввічливе, приязне
спілкування з людьми, вимушеними жити
поруч із війною. Саме так їй вдається поєд-

нувати те, що намагається розділити ворог
своєю пропагандою, – відновити в зоні АТО
подекуди втрачену довіру українців одне до
одного, а згодом – і територіальну цілісність
нашої країни.
n

Ярослава МЕЛЬНИК
Яку професію після отримання атестату
зрілості обирати на майбутнє, вона знала ще
із шкільної лави. Ларисі дуже подобалося
вивчати іноземні мови, а оскільки виростала
у сім’ї військових, бачила себе у подальшому
лише в однострої «зелених кашкетів». Про
їхню службу дівчина знала все, адже була
внучкою прикордонного полковника у відставці Григорія Рибака та донькою тодішнього
начальника штабу Львівського загону полковника Олександра Рибака.
Вступні іспити до Національної академії
Держприкордонслужби імені Б. Хмельницького Лариса склала успішно і стала навчатися
на факультеті іноземних мов та гуманітарних
дисциплін. За академічною лавою швидко збігав час. Курсант Рибак усе більше відчувала:
вона правильно обрала своє місце у житті.
Одночасно з вивченням англійської та
угорської мов, вона оволодівала також професійними секретами прикордонного контролю.

З особливою теплотою Лариса згадує своїх
викладачів, зокрема, майора Олену Заболотну
та її колег. Усі вони щедро намагалися передати свої звання майбутнім молодим офіцерам.
Минуло більше року, як випускниця прикордонної альма-матер, після чотирьох років
навчання, отримала лейтенантські погони і
стала служити старшим інспектором прикордонної служби відділу «Львів-аеропорт». Під
час виконання своїх службових обов’язків

жінка-воїн

Поруч із війною
Красива, тендітна з
чарівною усмішкою… Таке
перше враження складається
після знайомства з нею. Вона
зовсім не схожа на войовничу
амазонку, що не поступається
чоловікам у фізичній силі або
володінні зброєю. Проте є у
неї інша таємна зброя – щира
відданість обраній професії.

Валерія КАРПИЛЕНКО
Знайомтесь: сержант Донецького прикордонного загону Ірина Варченко. Народилася у чудовому місті Житомир, але в розмові постійно наголошує, що Донбас – її
друга батьківщина. Інакше й бути не може.
Тут, серед донецьких степів східної України,
біля такого вже рідного для неї Азовського
моря, вона живе з 2005 року. Ірина переїхала
сюди з коханим чоловіком-прикордонником і
маленьким сином, навіть не уявляючи, що на
такій рідній для неї землі за кілька років розпочнеться війна. І їй, тендітній житомирянці,
доведеться носити на собі важкий «бронік»
і вміло вправлятися зі зброєю, аби захищати
від ворожих нападників свою родину, свою
країну.
Ще в дитинстві дівчинкою Ірина мріяла лікувати людей, і коли стане дорослою
працювати, як мама, в лікарні. Після школи

без вагань вступила до Житомирського
медичного коледжу, де отримала диплом за
спеціальністю «Сестринська справа». Деякий час довелося працювати за професією.
2015 року на сімейній нараді родини Варченко було прийнято рішення: Ірина підписуватиме контракт із Держприкордонслужбою.
Спочатку вона бачила себе у військовій медицині. Проте, зацікавившись пілотним проектом «Нове обличчя кордону», кардинально
змінила свій професійний шлях, не зраджуючи при цьому основному бажанню – допомагати людям.
Ірина успішно пройшла підготовку
за напрямком «Інспектор прикордонної
служби». Далі – курс молодого бійця, присяга в Донецькому загоні та два з половиною
місяці гартування в «Оршанці».
– Нас готували для виконання бойових
завдань саме в зоні проведення АТО. Багато
уваги приділялося вогневій підготовці, – згадує жінка свої перші дні в родині «зелених
кашкетів». – Тому не дивно, що першим місцем служби став контрольний пункт в’їздувиїзду «Новотроїцьке», що на Донеччині.
Завжди намагалася швидко й професійно
перевіряти документи у громадян, які перетинали лінію розмежування, та зразково виконувати інші службові завдання.
– На мене скарг ніколи не було, – продов
жує сержант Варченко. – Я вважаю себе місцевою і завжди намагаюся знаходити спільну
мову з кожним подорожуючим. Викликати
повагу до нас, військовослужбовців, які знають про війну не з чуток або новин, – це для
мене найважливіше.
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Прикордонник
України

К А Л Е Й Д О С К О П

Чотири роки тому, саме
в ці дні, протистояння
між українським народом і
тодішнім режимом сягнуло
свого піку. Лише протягом
18–21 лютого 2014 року країна
втратила 80 своїх кращих
синів і доньок, які прагнули
жити в демократичній,
вільній державі. Загалом
же, за офіційними даними,
жертовний список Небесної
Сотні складає 104 Герої
України. Ми вшановуємо подвиг
учасників Революції Гідності,
які загинули в кривавій
боротьбі за звільнення від
диктатури і свій цивілізаційний
вибір – бути частиною Європи.

пам’яті Небесної Сотні

Героям у віках залишено безсмертя

Світлана ДЕЙЧУК
У ЇХНІХ СЕРЦЯХ ЖИЛА УКРАЇНА
Їх назвали Небесною сотнею – патріотів,
які загинули за честь, за волю, за право бути
українцем, народом – джерелом і мірилом
влади у власній державі, за Батьківщину, в
якій не страшно жити і народжувати дітей.
Описати, а тим більше відчути глибину трагедії і болю, які впали невимовним тягарем на
Україну, нині не під силу нікому. Скорботний
список Небесної Сотні відкрився 21 грудня
2013 року, коли від важких тілесних ушкоджень, нанесених невідомими у формі спецпідрозділу МВС «Беркут», помер євромайданівець Павло Мазуренко. За місяць від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі
столиці загинули активісти Майдану Сергій
Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня у
лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами
тортур активіста Юрія Вербицького. До 18
лютого 2014 року вже налічувалося 9 загиб
лих. Протягом 18–19 лютого життя за Україну
без диктатури віддав 31 патріот. 20 лютого на
Майдані стало найкривавішим – загинуло 47
осіб, після 21 лютого – ще 18.
Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини.
Усі вони увійшли до пантеону борців за
українську Незалежність – Небесної Сотні.
104 воїнам Небесної Сотні Президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв
звання Героїв України, а троє іноземців (гро-

мадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані) посмертно
нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.
21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих
мітингувальників. Цього дня на Майдані відбулося прощання із загиблими революціонерами, яких у жалобних промовах назвали
«Небесною Сотнею», а під час прощання
лунала пісня «Пливе кача...», яка стала народним реквіємом.
ЗА УКРАЇНИ ВОЛЮ ЇХ УБИЛИ
З початку Революції Гідності нікому і в
голову не могло прийти, чим обернеться мирне
зібрання. Слова «Слава Україні», «Героям
слава!» видавалися простим вітанням. Як і гасла
«Банду геть!», «Україна – понад усе!», «Смерть
ворогам!», що не потребували пояснень.
Для певної частини учасників ці гасла асоціювалися із націоналізмом. Вони не розуміли,
про яких героїв йде мова. Інші ж на місці героїв
бачили Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю
Українку, Степана Бандеру та тих, хто першим
вийшов на Майдан, а деякі – волонтерів. Із розвитком подій у центрі Києва з’являлися нові
претенденти на те, щоби стати героями.
Кожен із патріотів Небесної Сотні, як і
ми з вами, мав сім`ю, батьків, дітей, друзів,
захоплення і свої невідкладні справи. Проте

від щирого серця

погони
від 24 січня 2018 року №50-ос
майор
по Головному центру оперативнотехнічних заходів Державної прикордонної
служби України
капітану ГАВРИЛЮКУ Олексію Володимировичу
капітану МОЛОКОПОЮ Антону Анатолійовичу
від 26 січня 2018 року № 62-ос
полковник
по Управлінню внутрішньої та власної
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поклик душі саме в цей час призвав їх до
боротьби за вільну, демократичну, чесну державу. На київському Майдані новітня історія
України змінилася назавжди. На цьому місці
велике братерство безстрашних людей заплатило найвищу ціну за свободу держави. Тоді
вони не знали, що беззбройними вступають
в один із перших боїв за справжню незалежність. У той час країна не відала, який же
лютий і підступний ворог нам протистоїть. І
що постріли снайперів на Майдані були фактично першими кулями агресора в душу нашої
держави. Тоді ніхто й гадки не мав, що кращим донькам і синам України ще не раз доведеться приймати нерівний бій.
НА КОЖНЕ ЗЛЕ ДІЛО БУДЕ СУД
Мільйони українців віддали свої життя
за власну націю і державу. Захисники нашої
Вітчизни поклали душу і тіло на вівтар свободи своєї країни і ми про це повинні завжди
пам’ятати. Нас убивали, нищили голодоморами, вивозили до Сибіру, саджали по тюрмах. Розстріл учасників мирних протестів – це
злочин, який не має терміну давності. Небесні
Ангели захистили нас від СРСР 2.0, куди країна рухалася при колишній владі. Йде четвертий рік, тривають розслідування, й суспільство чекає, що винуватці цієї трагедії та їхні
поплічники будуть справедливо покарані.

ВІРИМО У ПЕРЕМОГУ!
Українські Ангели загинули за правду,
свободу, незалежність своєї держави, і ціною
жертовності показали, що наш український
дух є незламним, а народ – нескореним. Безумовно, жодного українця не залишили байдужими події, що відбувалися. Тяжкий шлях уже
позаду, але емоції й спогади завжди житимуть
у серцях люлей.
Ми на порозі нових змін, нового майбутнього. Але якою ціною? Утім, долаючи
об’єктивні та суб’єктивні труднощі, ламаючи
спротив старої системи країна змінюється і
рухається вперед.
Сьогодні Революцію Гідності продов
жують вояки, які відстоюють незалежність
країни на буремному Донбасі. Революцію гідності продовжує громадянське суспільство.
Ми віримо у перемогу наших військових, які з
почуттям гідності й патріотизму захищають її
територіальну цілісність України.
Небесна Сотня виконала свою земну
місію. Далі – наша черга. Вклонімося пам’яті
тих, з кого починалася нова Україна. Тих, хто
довів, що слова, наміри і декларації стають
цінностями, якщо люди готові віддати за них
життя.
Слава Україні!
Героям слава!
n

цей день в історії

Колектив Подільського прикордонного загону щиро вітає з Днем народження начальника
загону полковника ПІДГОРОДЕЦЬКОГО Ігоря Анатолійовича!
Прийміть найщиріші побажання, щастя, добра, родинного затишку, здоров’я та благополуччя!
Нехай у всіх справах Вас супроводжує удача і натхнення!

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

№ 7, 16 лютого 2018 року

безпеки «Центр» Державної прикордонної
служби України
підполковнику ІВАНОВУ Андрію Васильовичу
від 30 січня 2018 року № 77-ос
полковник
по Донецько-Луганському регіональному
управлінню ДПСУ
підполковнику ІЩЕНКУ Віктору Анатолійовичу

Управління
кадрового менеджменту АДПСУ

1923 – Експедиція Говарда Картера розкрила вхід до гробниці фараона Тутанхамона.
1991 – у Львівському театрі опери
та балету відбулася I Галицька Асамблея
(об’єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад)
2005 – набув чинності Кіотський протокол, що регламентує обмеження викидів у
атмосферу парникових газів
Народилися:
1792 – Григорій Яхимович, митрополит
Галицький (УГКЦ, 1860–1863).
1813 – Семен Гулак-Артемовський, український оперний співак, композитор, драматург («Запорожець за Дунаєм»).
1829 – Ісидор Шараневич, галицький історик, археолог і громадський діяч.
1831 – Микола Лєсков, російський письменник; тривалий час мешкав у Києві, присвятив цьому місту багато творів.
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З питань розміщення реклами звертатися у відділ медіа-

Черговий по номеру
проектів та договірної роботи Інформагентства ДержприАндрій ГЕРАСИМКІВ
Володимир ПАТОЛА
кордонслужби України за тел.: (044) 239-84-75

1867 – Єфросинія Зарницька, українська
драматична акторка та співачка.
1909 – Річард Макдональд, каліфорнійський ресторатор, разом із братом організував
ресторан швидкого обслуговування. Їхню ідею
1954 року підхопив Рей Крок, який створив
всесвітню мережу ресторанів «McDonald’s».
Померли:
1829 – Франсуа-Жозеф Ґоссек, французький композитор, якого вважають родоначальником французької симфонії.
1919 – Холодна Віра Василівна, видатна
кіноакторка Російської імперії українського
походження епохи німого кіно.
1983 – Кандиба Наталія Григорівна, українська акторка, майстер літературного читання
і дублювання.
1992 – Оглоблин Олександр, український
історик і археолог, один із творців державницького напрямку в українській історіографії.
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