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Чекаємо поповнення
Про те, як здійснюватиметься призов та
як готуються прийняти молоде поповнення
прикордонні колективи, розповів начальник
управління професійної підготовки
персоналу Департаменту
персоналу Адміністрації
Держприкордонслужби генералмайор Артур Король.
стор.
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глобальна проблема

Прикордонник
України
Відкрийте, міграція!

Корупцію знищить
прозорість
Про те, які зміни вже
відбулися та наразі втілюються
у сфері прикордонного контролю,
розповідає начальник профільного
управління АДПСУ генерал-майор
Юрій Лисюк.

4-5
стор.

Потік мігрантів з країн
Близького Сходу та Африки
ще минулого року спричинив
справжню кризу в Європі. Лише
торік до Європи прибуло близько
500 тисяч біженців, і ця цифра з
початку нинішнього року зросла
ще на 150 тисяч.

1

7

стор.

Прикордонник
України
¹ 12 (5506)

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²

25 ÁÅÐÅÇÍß 2016 ÐÎÊУ

ÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

6

стор.

Завжди напоготові
кордон за тиждень
Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî
1,309 ìëí îñ³á
òà 348 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Зàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 122 îñîáè,
çîêðåìà, 10 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 17 îäèíèöü çáðî¿,
306 áîºïðèïàñ³â
òà 6 êã âèáóõ³âêè

7Зàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 11,678 ìëí ãðèâåíü

2

Прикордонник
України
коротко
про головне

Прогалину усунуто
Кабінет Міністрів розширив
коло військовослужбовців,
яким надаватиметься грошова
компенсація за жиле приміщення,
надання якого передбачено
законодавством. Так, рішенням
Уряду категорії осіб, яким
буде надаватися грошова
компенсація доповнено й
тими, хто користується правом
першочергового одержання
жилих приміщень. До таких
осіб, зокрема, відносяться
учасники бойових дій. Слід
зазначити, що до внесення змін
відшкодування проводилося
лише військовослужбовцям,
які перебувають на обліку осіб,
котрі потребують поліпшення
житлових умов на загальних
підставах або користуються
правом позачергового одержання
житла.
Юрій ЗАНОЗ

Думки розділилися
Дослідження, проведене
соціологічною службою Центру
Разумкова, свідчать, що на
сьогодні громадська думка
українців щодо врегулювання
конфлікту на Донбасі є
невизначеною. Так, майже 30
відсотків опитаних вважають,
що слід продовжувати АТО
до відновлення контролю над
окупованими територіями. Ще
23 – підтримують надання їм
особливого статусу в складі
України, а 22 – хочуть їх
відокремлення. Водночас
соціологи підкреслили, що
порівняно з березнем минулого
року зменшилася частка тих,
хто виступає за продовження
АТО до відновлення контролю
(із 33 відсотків до 30).
Помітно знизилася (з 31-го
до 23 відсотків) частка тих,
хто підтримує надання цим
територіям особливого статусу
у складі України. Водночас
зросла частка тих, хто виступає
за їх відокремлення (з 18 до
22 відсотків). При цьому, ті
громадяни, які виступають за
відділення регіонів, найчастіше
мотивують це небажанням, щоб
жителі окупованих територій
впливали на політику України і
отримували кошти з державного
бюджету (75 відсотків з тих,
хто підтримує відокремлення
територій і 16 – від загальної
кількості). І лише 18 відсотків
підтримують відокремлення,
оскільки вважають, що жителі
цих регіонів мають право на
самовизначення. На запитання
щодо підтримки внесення до
Конституції положення про те,
щоб «особливості здійснення
місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької і
Луганської областей визначалися
окремим законом», ствердну
відповідь дав 21 відсоток
респондентів, тоді як майже
50 – не підтримують внесення
такого положення до Конституції.
У рамках дослідження було
опитано 2021 респондента віком
від 18 років у всіх регіонах
України, за винятком Криму та
окупованих територій Донецької
та Луганської областей.
Олена ТАЩИЛІНА

Д Е Р Ж А В А
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Переїзд – за рахунок держави
Кабінет Міністрів України своєю Постановою
затвердив Порядок відшкодування витрат, пов’язаних із
перевезенням військовослужбовців та членів їхніх сімей,
їх особистого майна залізничним, повітряним, водним і
автомобільним (за винятком таксі) транспортом.

Андрій КУЧЕРОВ
Відповідно до документа,
витрати, пов’язані з проїздом та
перевезенням особистого майна,
можуть відшкодовуватися шляхом виплат військовослужбовцям,
членам їхніх сімей у разі придбання ними проїзних (перевізних) документів за власні кошти
та наявності оригіналів цих документів, або шляхом розрахунків
відповідних державних органів за
безоплатний проїзд (перевезення
майна) із перевізниками на договірних засадах (в тому числі із
використанням військових перевізних документів). Випадки, у
яких здійснюються ці виплати,
визначені статтею 14 Закону
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Витрати, пов’язані з проїздом, відшкодовуються з розрахунку:
1)
військовослужбовцям
вищого офіцерського складу та
членам їх сімей:
залізничним транспортом –
у спальних вагонах або вагонах
1 класу будь-якої категорії поїзда;
повітряним транспортом – в
економ-класі салону літака;
автомобільним транспортом (за
винятком таксі) – на приміських та
міжміських автобусних маршрутах
загального користування;

2)
військовослужбовцям
старшого і молодшого офіцерського складу, військовослужбовцям сержантського, старшинського і рядового складу (крім
військовослужбовців строкової
служби) та членам їх сімей:
залізничним транспортом – у
купейних вагонах або вагонах 2
класу будь-якої категорії поїзда;
повітряним транспортом – в
економ-класі салону літака;
автомобільним транспортом
(за винятком таксі) – на приміських та міжміських автобусних
маршрутах загального користування;
3)
військовослужбовцям
строкової військової служби
(курсантам):
залізничним транспортом – у
плацкартних вагонах або вагонах
3 класу будь-якої категорії поїзда;
автомобільним транспортом
(за винятком таксі) – на приміських та міжміських автобусних
маршрутах загального користування.
Витрати, пов’язані з проїздом
водним транспортом, відшкодовуються у разі, коли у напрямку
проїзду такий вид транспорту є
єдиним засобом сполучення або
вартість проїзду не перевищує
вартості проїзду залізничним,
повітряним чи автомобільним
транспортом.
Витрати, пов’язані з перевезенням особистого майна,
відшкодовуються відповідно до

норм перевезення, встановлених
пунктами 2 і 3 статті 14 Закону
України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Для відшкодування фактичних витрат командиру військової частини (керівнику установи, організації) у місячний
строк після здійснення перевезення подаються:
заява;
використані проїзні (перевізні) документи (квитки на проїзд
та перевезення багажу, квитанції);
оригінал відпускного квитка
з відповідними відмітками (припис, посвідчення про відрядження);
довідки про склад сім’ї та про
розмір грошових доходів членів
сім’ї за попередні шість місяців

(у разі проїзду військовослужбовця та членів його сім’ї у відпустку);
копії документів, що підтверджують родинні зв’язки
(у разі проїзду та перевезення
особистого майна військово
службовцем, членами його сім’ї
до нового місця служби, обраного місця проживання після
звільнення з військової служби,
а також проїзду та перевезення
особистого майна членами сім’ї
загиблого (померлого) військовослужбовця до обраного місця
проживання);
завірена копія свідоцтва про
смерть військовослужбовця (у
разі проїзду та перевезення особистого майна членами сім’ї
загиблого (померлого) військовослужбовця до обраного місця
проживання).
n

соціальний захист

Виплати переселенцям – під державний контроль
Кабінет Міністрів
зобов’язав Пенсійний
фонд до 15 квітня
2016 року розробити
й узгодити з
Міністерством соціальної
політики та державним
«Ощадбанком» порядок
емісії платіжних карт,
які одночасно будуть
пенсійним посвідченням.
Про це йдеться в
постанові Кабміну від
14 березня №167, якою
вносяться зміни в порядок
здійснення соціальних
виплат внутрішньо
переміщеним особам.

Сергій ПОЛІЩУК
Згідно з документом, карта
буде містити графічну й електронну інформацію про власника та
його електронний цифровий підпис. Також Кабмін зобов’язав
Пенсійний фонд розробити
порядок обміну інформацією з
«Ощадбанком» для відкриття
рахунків одержувачам пенсій.

Термін дії карти складе до
трьох років за умови проходження
фізичної ідентифікації клієнта в
установах «Ощадбанку» перші два
рази кожні шість місяців, надалі –
кожні 12 місяців. Після закінчення
терміну дії карти вона буде перевипускатися за рахунок банку.

Крім того, Уряд зобов’язав
«Ощадбанк» до 1 липня 2016
року забезпечити за зверненнями
внутрішньо переміщених осіб
відкриття їм рахунків і видачу
платіжних карт, а не пізніше, ніж
1 серпня 2016 року розпочати за
зверненням клієнтів виготовлення

та обмін існуючих платіжних карт
на такі, які одночасно є пенсійним
посвідченням, за свій рахунок.
За оцінками Мінсоцполітики,
на 14 березня поточного року
на обліку перебуває 1 млн 744
тисячі 788 внутрішніх переселенців з Донбасу та Криму.
n

№ 12, 25 березня 2016 року

співпраця

П У Л Ь С

К О РД О Н У

призов-2016

Максим СОРОКА
Найближчим часом 33 представники громадського формування «Аскер», які вже склали
заліки та отримали відповідний допуск, зможуть офіційно
чергувати у контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Чонгар»,
«Чаплинка» та «Каланчак».
Представники громадського
формування перебуватимуть на
території КПВВ, але не будуть
перевіряти документи та оглядати транспортні засоби й речі
громадян. Натомість вони надаватимуть учасникам руху інформаційну допомогу і здійснюватимуть громадський контроль за
діяльністю служб, які проводять
перевірку у контрольних пунктах
в’їзду-виїзду.
n

Чекаємо поповнення
Прикордонне відомство тимчасово відновлює
комплектування органів і підрозділів військовослужбовцями
строкової служби. Такою була головна тема пресконференції, що відбулася у прес-центрі Українського
національного інформаційного агентства «Укрінформ».
Про те, як здійснюватиметься призов та як готуються
прийняти молоде поповнення прикордонні колективи,
розповів начальник управління професійної підготовки
персоналу Департаменту персоналу Адміністрації
Держприкордонслужби генерал-майор Артур Король.

Андрій ДЕМЧЕНКО
У період з квітня по травень
2016 року до лав «зелених кашкетів» планується залучити приблизно чотири тисячі призовників. Розподіляти новоприбулих
будуть за територіальним принципом. Це означає, що молоді бійці

служитимуть переважно недалеко
від домівок. У район проведення
антитерористичної операції їх не
направлятимуть. «У зв’язку з формуванням нових підрозділів для
виконання завдань в зоні АТО військовослужбовці за контрактом
відряджатимуться з мирних ділянок, а на їх місце плануємо призначати строковиків», – повідомив
генерал-майор Артур Король.

Слід зазначити, що Держприкордонслужба повернулася до
призову після десятирічної перерви. При цьому відомству вдалося
зберегти свій основний потенціал для забезпечення належного
проходження служби молодими
солдатами. Наразі завершується
робота з відновлення законсервованих та створення нових
об’єктів інфраструктури, аби розмістити їх та забезпечити усім
необхідним. Як повідомили на
прес-конференції, 70 відсотків із
майже 170 підрозділів уже готові
прийняти поповнення. Крім
цього, замовлено достатню кількість речового майна необхідної
номенклатури.
Новий персонал навчатимуть
усього, що має знати й уміти
справжній прикордонник. Для
цього залучатимуть викладачів, досвідчених офіцерів з підрозділів кордону та курсантів
Національної академії Держ
прикордонслужби. Підготовка
проходитиме у чотирьох відом
чих закладах: у Навчальному
центрі імені генерал-майора
Ігоря Момота в Оршанці, Націо
нальній академії імені Богдана
Хмельницького,
Кінологічному центрі у Великих Мостах
та
Навчально-тренувальному
загоні Морської охорони, що
дислокується в Ізмаїлі.
Військову Присягу молоді
бійці складатимуть там, де проходитимуть підготовку. Генералмайор Артур Король зазначив,
що служба на кордоні дасть їм
можливість проявити себе свідомими громадянами. «Ми сподіваємося, що ці незаплямовані
корупційними зв’язками молоді
хлопці дадуть новий поштовх
дієвості антикорупційних заходів, які тривають у відомстві», –
наголосив він.
n

подія

Наталя ГУМЕНЮК,
фото
Олександра ЯКОВЕНКА
За ініціативи ветеранської
організації загону Морської охорони, міська влада Одеси дала
дозвіл на заснування такої алеї.
У майбутньому прикордонники
загону планують встановити на
алеї монумент, що увічнить мужність і героїзм попередніх поколінь охоронців рубежів.
Ветерани загону разом з
моряками-прикордонниками,
заручившись
професійним
контролем фахівців Міськзелентресту, підготували лунки для
саджанців і гуртом висадили в

Гусеничний
спиртовоз
Отримавши інформацію про
можливу протиправну діяльність,
охоронці рубежу взяли під
особливий контроль ділянку
між російським населеним
пунктом Тьоткіно та українським
Іскрисківщина. За допомогою
тепловізора прикордонний патруль
«вирахував» транспортний засіб
порушників державної межі. На
місце події оперативно вибув наряд,
який не без подиву виявив, що це
– гусеничний тягач. Зловмисики,
скоріш за все, помітивши
прикордонників, покинули
транспортер та втекли у невідомому
напрямку. У вантажному відділенні
тягача правоохоронці виявили
п’ятилітрові каністри зі спиртом,
загальний об’єм яких склав понад
1500 літрів і механічну коробку
передач до транспортного засобу.
Тягач разом із вантажем передано
працівникам фіскальної служби.
Роман ТКАЧ

Мільйони під сиром
Під час перевірки у
контрольному пункті в’їздувиїзду «Зайцеве» автомобіля
«Фольксваген», яким наш
співвітчизник прямував на
підконтрольну бойовиками
територію, прикордонники
Краматорського загону та
працівники митниці виявили
4 мільйони 800 тисяч російських
рублів. Спритник заховав валюту у
подвійному дні картонних ящиків із
сиром. Виявлені кошти, автомобіль
та його власника передано зведеній
мобільній групі для подальшої
перевірки та правого рішення.
Людмила ТКАЧЕНКО

«Сонячний» «Додж»

Алея захисників морського кордону
Нещодавно морякиприкордонники Одеського
ЗМО разом з ветеранами,
представниками
Одеської міської ради та
Міськзелентресту висадили в
парку Перемоги 60 саджанців
молодих дерев. Захід охоронці
морських рубежів присвятили
заснуванню алеї моряківприкордонників.
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гарячі будні

«Аскер»
заступає
в наряд
Прикордонники
Азово-Чорноморського
регіонального
управління закінчили
прийом заліків у членів
громадського формування
«Аскер», які планують
знаходитись спільно
з прикордонниками
та представниками
фіскальної служби у
контрольних пунктах на
адміністративній межі
з тимчасово окупованою
територією Автономної
Республіки Крим.

Прикордонник
України

парку 60 саджанців клена, акації
і липи. У висаджуванні дерев
взяли участь і члени сімей прикордонників, зокрема, діти.
– Ця алея стане символом
морських прикордонників. І
дуже символічно, що сьогодні
тут і ветерани, і діючі прикордонники, й навіть зовсім ще
юні члени їхніх сімей, – сказав
заступник командира-начальник
відділу персоналу Одеського
загону Морської охорони капітан 1 рангу Володимир Капляр.
– Молодь із задоволенням переймає досвід старших товаришів.
Ось наприклад, тут присутні
два колишніх командири загону,
нинішній командир – саме ті
люди, досвід яких є дуже важливим для молодших колег. Такий
захід дуже позитивно впливає
на згуртування колективу. Тим
більше, що ця акція – не разова,
подібні зустрічі у нас відбуваються постійно.
Також своє враження висловив голова ветеранської організації Одеського загону Морської охорони, директор департаменту оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
Одеської міської ради Григо-

рій Зубов, зазначивши, що в
Одесі – приморському місті,
яке сьогодні є основною базою
флоту країни і центром зосередження основних сил прикордонної Морської охорони,
– має бути таке символічне
місце шанування мужності,
доблесті та героїзму моряківприкордонників.
Присутні віддали шану двом
військовослужбовцям, які загинули при виконанні завдань з
охорони кордону в зоні антите-

рористичної операції – старшому
лейтенанту Денису Пєтухову і
старшому матросу Євгену Колісніченку.
– Понад 100 морських прикордонників, які побували в зоні
АТО, нагороджені урядовими та
відомчими нагородами. Мужня
професія, героїчна доля, високе
звання морського прикордонника
гідні вшанування і наслідування,
тому в нашому місті з’явиться
алея морських прикордонників, –
зауважив Григорій Зубов.
n

Чималу партію «сонячного
каміння» виявили прикордонники
Львівського загону спільно з
працівниками митниці в автомобілі
«Додж», який виїжджав до Польщі
через міжнародний автомобільний
пункт пропуску «Устилуг». Аби
непомітно провезти камінці, водій,
громадянин України, запхав увесь
товар у конструктивні порожнини
автомобіля за обшивкою кузова.
Всього спільна оглядова група
вилучила більше 12 кілограмів
бурштину. Увесь товар вилучено та
передано на експертизу.
Ярослава МЕЛЬНИК

Спритний Жорік
У пункті пропуску «Гоптівка»
собака на прізвисько Жорік
спрацював на «Мерседес»
російської реєстрації. У ході
подальшого спільного огляду
авто правоохоронці виявили в
дверцятах транспортного засобу
поліетиленові пакети з марихуаною,
обгорнуті фольгою. Росіянин
ретельно готувався до здійснення
правопорушення, адже пакунки
були залиті монтажною піною,
щоб під час руху машини вони не
видавали шуму. Близько шести
кілограмів зілля вилучено та
передано компетентним органам
для проведення експертизи.
Сергій ЯКИМЕЦЬ
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Прикордонник
України
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Корупцію знищить прозорість
ного процесу інструкторів високого класу,
зокрема й зарубіжних, а також забезпечили
учасників проекту принципово новою формою
одягу – гарною, зручною та якісною. Звичайно,
зовнішні атрибути – не головне. Найважливішим є те, що ці люди навчилися по-новому
мислити та відійшли від старих стереотипів.
Вони ввічливі, посміхаються, знають іноземні
мови. Нещодавно у «Жулянах» до мене підійшли пасажири, які прилетіли з Грузії. Вони
сказали дуже щирі слова подяки за роботу
підлеглих. Причому порівняли їх з інспекторським складом «Борисполя», відзначивши, що
в «Жулянах» працюють набагато краще. Це
з одного боку, звичайно, приємно, оскільки
слова пересічних людей підтверджують, що
ми рухаємося у правильному напрямку. Однак
з іншого – свідчать про те, що нам ще є над
чим працювати, щоб досягнути такого ж високого рівня обслуговування і в інших пунктах
пропуску.

Загалом подібні питання вирішуються на
міждержавному рівні. Це складний і тривалий
процес, однак ми поступово рухаємося вперед,
хоч і невеликими кроками.
– Які переваги дає запровадження спільного контролю пересічному громадянину?
– Якщо коротко, це насамперед значно пришвидшує проходження прикордонних формальностей. До прикладу, якщо громадянин України
їде через пункт пропуску, де запроваджено спільний контроль, то проїжджає лише один об’єкт: все
відбувається доволі швидко і в одному місці. До
речі, у Польщі перед приєднанням цієї країни до
Шенгенської угоди було запроваджено спільний
контроль з Німеччиною. Ця практика виявилася
дуже позитивною, тож ми свого часу детально її
вивчали. Є ще один важливий момент – це економія бюджетних коштів. Адже кожній країні не
потрібно будувати два доволі складні й затратні
у фінансовому відношенні об’єкти прикордонної
інфраструктури. Достатньо одного, зате якісного.

– Як просувається Держприкордонслужба у питаннях запровадження спільного
контролю з прикордонними відомствами
країн-сусідів?
– Спільний контроль – це європейська перспектива нашої держави, над реалізацією якої
ми наполегливо працюємо вже тривалий час. На
даний момент у такому форматі діють чотири
пункти пропуску на українсько-польському
кордоні та стільки ж – на молдовському. Наша
Служба зараз активно займається питаннями
збільшення їх мережі на польській ділянці,
паралельно проводиться робота із запровадження спільного контролю зі Словаччиною,
Угорщиною та Румунією. До речі, нами разом із
словацькими колегами вже опрацьовано проект
угоди, імплементованої з питаннями Шенгену
в країнах Євросоюзу, який перебуває на стадії
погодження. Крім цього, ми обговорюємо наші
позиції з угорською та румунською сторонами.
Окремо хотілося б відзначити, що ці
питання піднімаються і під час зустрічей з
колегами. Наприклад, у нас із Білоруссю є
відповідна угода, але їхня позиція стосовно
організації спільного контролю дотепер, на
жаль, була негативною. Однак останнім часом
маємо надію зрушити цю проблему з місця.
Незабаром у Львові відбудеться зустріч, у
рамках якої плануємо їм показати, як працює
спільний контроль на польському кордоні,
аби вони на власні очі побачили його переваги. Сподіваємося, наші аргументи будуть
переконливими.

– Минулого року прикордонне відомство почало використовувати бази даних
Інтерполу. Розкажіть про даний напрямок
детальніше.
– Ця робота проводиться в рамках лібералізації візового режиму з країнами ЄС. Використання баз даних Інтерполу дало нам додатковий потужний інформаційний потенціал, що
дозволяє виявляти міжнародних злочинців,
шахраїв, викрадачів автомобілів, власників
фальшивих документів тощо, які відсутні у
відомчій базі. Як показує статистика, це значно
розширило наші можливості. Так, за результатами минулого року (бази Інтерполу ми почали
використовувати з 29 серпня 2015 року) відбулося майже півтори тисячі спрацювань. Було
виявлено понад 300 осіб, оголошених у розшук
Інтерполом.
Зверніть увагу на те, що вже з початку
нинішнього року відбулося 1016 спрацювань
цієї бази даних, у результаті чого реалізовано
250 завдань. Показовим прикладом ефективності отримання доступу до міжнародних банків
даних може послугувати резонансне затримання
наприкінці січня нинішнього року громадянки
Фінляндії. Небезпечну злочинницю, яка перебувала у міжнародному розшуку за викрадення
дітей, виявили у пункті пропуску «Бориспіль»
від час оформлення пасажирів рейсу «Київ–Тбілісі». Разом із жінкою до Грузії прямувало четверо неповнолітніх віком від чотирьох до шістнадцяти років. Всі вони за обліками Інтерполу
вважалися зниклими безвісти.

Прикордонний контроль – чи не найпублічніший напрямок діяльності
нашого відомства. Прискіплива увага з боку суспільства до якості
роботи у пунктах пропуску цілком природна, адже українські рубежі
щодня перетинають тисячі наших співвітчизників та іноземців. Тож
саме від того, наскільки професійно виконують свої обв’язки фахівці
Служби залежить не лише рівень довіри громадян до відомства, а
й імідж держави в цілому. Про те, які зміни відбулися у цій сфері
та як втілюються нові підходи у роботі прикордонних інспекторів,
розповідає начальник управління прикордонного контролю Адміністрації
Держприкордонслужби генерал-майор Юрій Лисюк.

Спілкувалася
Ольга МІРОШНИЧЕНКО
– Юрію Олександровичу, почну з «гарячих точок». Наскільки складною на сьогодні
є ситуація у контрольних пунктах в’їздувиїзду у зв’язку із погіршенням обстановки на
лінії розмежування у зоні проведення АТО?
– Ситуація на КПВВ, як і в цілому в зоні
проведення антитерористичної операції, дійсно ускладнилася: ми відзначаємо збільшення
кількості обстрілів по контрольних пунктах
та КРП на «нулі» Усього з початку року прикордонні підрозділи було обстріляно 19 разів.
Крім цього, відбувається постійне порушення
повітряного простору розвідувальними безпілотними літальними апаратами. Наразі зафіксовано 64 випадки таких порушень.
Коли виникає загроза життю персоналу
КПВВ та громадян, штаб АТО приймає рішення
припинити пропуск на даному напрямку до
врегулювання ситуації. За останній період такі
рішення приймалися стосовно контрольних
пунктів «Зайцеве», «Мар’їнка» та «Новотроїцьке». Сьогодні всі вони працюють у звичайному
режимі. Ми щодня відслідковуємо обстановку
та аналізуємо інтенсивність потоку пасажирів
і транспорту по кожному об’єкту. На даний час
потік дещо зменшився. Черги виникають ситуативно: накопичення транспорту здебільшого відбувається вранці, коли КПВВ починає працювати,
або увечері, коли люди хочуть встигнути до його
закриття. Якщо у майбутньому ситуація змінюватиметься, ми готові на це реагувати усіма відповідними силами та засобами.
– У контрольних пунктах в’їзду-виїзду
вже понад два місяці працюють нові співробітники, яких добирали та навчали в рамках
експерименту із запровадження нової ідеології на КПВВ. Як показує себе нове поповнення
безпосередньо в роботі?
– Ми відібрали на конкурсній основі 50
патріотично налаштованих молодих людей, які
проживають у Луганській і Донецькій областях. Після відбору направили їх до нашого
Навчального центру імені генерал-майора Ігоря

Момота в Оршанці для кількамісячної підготовки за спеціальною програмою. Тепер ці
хлопці та дівчата служать у двох контрольних
пунктах – «Зайцеве» і «Новотроїцьке». Хочу
сказати, що результатами ми цілком задоволені.
Про це, зокрема, свідчить і відсутність скарг
з боку місцевого населення щодо роботи цієї
групи.
– Чому було зроблено ставку саме на місцеве населення? Адже ми пам’ятаємо ситуа
цію, коли 2014 року в Криму та на Донбасі
частина наших співробітників – переважно
вихідців із цих регіонів – перейшла на бік
ворога.
– Ці ризики ми, звичайно, враховували,
тож всі кандидати спочатку пройшли ретельну
перевірку щодо їх можливої причетності до
діяльності незаконних збройних угруповань
або прихильності ідеям сепаратизму.
Однак хочу підкреслити, що ми свідомо
пішли на такий крок і запросили на службу саме
жителів цих регіонів, аби показати не лише
місцевому населенню, а й усім, кого розділила
війна, що на Сході ми маємо підтримку громадян і їхня кількість постійно зростає. Що час
минає і формується нове покоління, яке після
усіх цих трагічних подій демонструє вірність
Батьківщині і служить на благо українського
народу. Власне, у цьому й полягає ідеологічний
аспект експерименту.
Інший момент – ці військовослужбовці
краще володіють ситуацією, знають особливості місцевого менталітету і пройшли достатньо серйозний конкурсний відбір. Це означає,
що вони апріорі мають гарні знання, вміють
спілкуватися та якісно виконувати свою роботу.
Саме тому й показники у них кращі.
– Розкажіть, будь ласка, про пілотний проект, який реалізували у «Жулянах»
та «Гостомелі». Чи є якісь зауваження до
роботи його колишніх учасників, а тепер вже
повноцінних членів прикордонного колективу?
– Цей експеримент також виправдав наші
найкращі сподівання. Нагадаю, що в рамках
його реалізації ми вперше зробили декілька
дуже важливих речей: відібрали кращих фахівців з усього відомства, залучили до навчаль-
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– А як бути з хибними спрацюваннями,
з чим вони пов’язані? Адже невинна людина
змушена очікувати, поки з’ясовуватимуть її
непричетність до злочину. А це втрачений
час та певні незручності…
– Усі незручності ми намагаємося мінімізувати. У більшості випадків уточнення
інформації триває 5–15 хвилин. Іноді наші співробітники зв’язуються з Інтерполом чи Націо
нальною поліцією, щоб отримати додаткові
дані. Звичайно, це вимагає більше часу, однак
нічого не вдієш, адже йдеться про національну
безпеку. Більшість громадян ставиться до цього
з розумінням.
Інше питання: чому це відбувається? Як
правило, внаслідок збігу за певними показниками. До прикладу, Іваненко Микола
Васильович перебуває в розшуку. Однак
Інтерпол не вказує, як його по батькові, бо
за кордоном зазначається лише ім’я та прізвище. Тому спрацювання теоретично може

Водночас за діями військовослужбовців
підрозділів прикордонного контролю минулого
року порушено 16 кримінальних справ, сімох
співробітників притягнуто до відповідальності
за вчинення корупційних дій, а п’ятьох – засуджено.
– Які, на Вашу думку, методи і форми
роботи є найбільш ефективними у протидії
хабарництву серед персоналу?
– Корупція насамперед пов’язана з відсутністю прозорості. До речі, це стосується
не лише діяльності контрольних служб, а й
усіх органів влади. Коли буде створено прозорі умови для перетину кордону, коли черги,
якщо вони виникатимуть, просуватимуться
цивілізовано, коли кожна дія посадової особи
фіксуватиметься на відео, займатися чимось
незаконним стане дуже проблематично. Тому
ми намагаємося створити таку систему, щоб у
громадянина зникла потреба давати якісь гроші
посадовій особі. Нема черги – нема за що пла-

Таки ні хабарям!
Своєрідна несподіванка
чекала днями на
подорожуючих в Одеському
аеропорту. Справжній
флешмоб влаштували
прикордонники під час
оформлення громадян, які
прибували до Південної
Пальміри.

статися і щодо Іваненка Миколи Івановича.
Також може не співпадати якась літера,
дата народження тощо. Однак, повторюю,
усю додаткову інформацію про особу наші
фахівці намагаються отримати якомога
швидше.
– Юрію Олександровичу, прикордонний
контроль – особливий напрямок діяльності,
що традиційно пов’язаний з певними фінансовими «спокусами». Як сьогодні відбувається
процес протидії корупції у пунктах пропуску
та контрольних пунктах?
– Ця проблема у нас, на жаль, поки що
існує. Однак позиція відомства однозначна:
не стояти осторонь, нічого не приховувати та
карати хабарників, незважаючи на звання та
попередні заслуги. Вжиті заходи демонструють, на мій погляд, позитивні результати. До
прикладу, ще два роки тому у нас взагалі не
було фактів відмови від хабара. Тепер маємо
статистику: так, за минулий рік зафіксовано 102 випадки відмови від неправомірної
вигоди серед наших співробітників на суму
майже 203 тисячі гривень. З початку нинішнього – вже 54 випадки загалом на 144 тисячі
гривень. «Пропозиції» різні – від ста гривень
до кількох тисяч доларів. Ці факти є показником того, що Служба поступово очищується
і змінюється ставлення персоналу до своєї
роботи. Ми таких людей заохочуємо правами
начальників загонів, керівників регіональних
управлінь, а у деяких випадках – і рішенням
Голови Служби.

тити. Коли відсутній суб’єктивний фактор для
пропуску чи непропуску іноземців – також
немає причин давати хабар. Що стосується
можливості переправлення контрабанди, то тут
головну роль відіграє контроль за рухом транспортного засобу від моменту в’їзду в пункт
пропуску до його виїзду.
До речі, хочу навести конкретний приклад
стосовно організації просування черг. Це експеримент, який ми нещодавно провели спільно
з Національною поліцією у районі трьох пунктів пропуску: «Рави-Руської», «Краковця»
та «Ужгорода». 80 відсотків автомобілів, які
створюють там черги, є так звані «машинип’ятиденки» – авто іноземної реєстрації, які
за законодавством можуть перебувати на території України лише протягом п’яти днів. Після
цього їх потрібно повертати назад, реєструвати
і ввозити знову. Їхніми власниками, як правило,
є громадяни України – мешканці прикордоння.
Щоб вирішити цю проблему, було створено
спільні групи прикордонників і співробітників
Національної поліції, які слідкували за дотриманням черговості та Правил дорожнього руху.
Протягом перших тижнів було важко, однак
поступово вдалося навести порядок, і учасники
руху сприйняли це дуже позитивно. Паралельно
вдалося мінімізувати й корупційну складову,
адже зникли мотиви для підкупу, аби проїхати
без черги. За результатами експерименту вже
досягнуто домовленості продовжити роботу на
постійній основі у цих та інших пунктах пропуску, де такі проблеми виникатимуть.
n

Олександр ЯКОВЕНКО,
фото автора
Одеситам і гостям міста стражі кордону
вручали антикорупційні інформаційні листівки. Ці флаєри розроблені прикордонниками спільно з Міжнародною організацією
з міграції в Україні саме для розповсюдження в пунктах пропуску через державний кордон.
Головне прагнення прикордонників –
довести до загалу той факт, що хабар є кримінальним злочином, у якому існують двоє
правопорушників: той, хто приймає неправомірну винагороду та той, хто її пропонує. Тому основна мета публічного заходу
– поширення інформації про боротьбу з
корупційними проявами на державному
кордоні. Також зусилля правоохоронців
направлені на формування у громадян
нового образу прикордонника, якому притаманна нетерпимість до протиправних дій.
Участь у акції взяли начальник Південного регіонального управління генералмайор Сергій Косік, начальник департаменту прикордонного менеджменту Місії
EUBAM Колін Гейзлі, директор аеропорту
«Одеса» Віталій Портянко та народний
артист України, поет Борис Барський.
– Сьогодні в Одеському аеропорту
ми проводимо акцію «Україна вільна від
корупції». І наш вибір не випадковий. Для
нас, прикордонників, Одеса – це південні
ворота нашої країни. А аеропорт, по суті, –

повітряні ворота Перлини біля моря. Хочу
сказати, що розпочалася ця акція з Міжнародного аеропорту «Бориспіль», яку
особисто презентуавав очільник служби
генерал-полковник Віктор Назаренко. Своєрідну естафету підхопили ми, і ця ініціатива
розповсюджуватиметься по всій ділянці
державного кордону – зазначив генералмайор Сергій Косік. – Ми прагнемо разом
з громадянами спільно унеможливлювати
корупційні прояви на кордоні та завчасно
протидіяти цьому ганебному явищу. І у
нас є гарні результати: лише цього місяця
прикордонники Південного регіонального
управління у двадцяти випадках відмовилися від неправомірної вигоди.
Начальник Департаменту прикордонного менеджменту Місії EUBAM Колін
Гейзлі відзначив, що ця ініціатива дуже
доречна напередодні літнього періоду,
коли кількість подорожуючих збільшується. Крім того, Україна посилено працює над скасуванням візового режиму з
ЄС. Дана компанія свідчить про прихильність прикордонного відомства більшому
сприянню подорожуючим та поліпшення
іміджу.
– Чудова акція! – підтримав прикордонників директор Одеського аеропорту
Віталій Портянко – Я впевнений, що це
не разове дійство, а такі заходи проводитимуться щодня і це буде гідним внеском
нашого міста, нашого аеропорту в таку
просту річ, як безвізовий в’їзд до Європи.
Підтримав флешмоб Борис Барський.
– Ми такі розумні, що навіть видумали
і облагородили слово «хабар»: ми віримо,
що це подяка, знак вдячності. Однак хабар
є хабар, так що давайте називати речі
своїми іменами. Люди, не давайте хабарів, не беріть гріх на душу і не провокуйте
інших брати цей гріх на себе! Я вважаю,
що кордон – це обличчя держави, і мені
хочеться щоби в України була цивілізована,
добра, душевна й гостинна посмішка, –
наголосив відомий комік.
n
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вишкіл
На базі 10 мобільного
прикордонного загону в Києві
відбувся комплекс практичних
занять, де військовослужбовці
Адміністрації
Держприкордонслужби і
підрозділів центрального
підпорядкування виконували
практичні стрільби,
тренувалися правильно
пересуватися полем бою,
надавати першу медичну
допомогу в умовах вогневого
контакту з противником
тощо. Активну участь у
даному тренінгу взяли й наші
кореспонденти.

Завжди напоготові
Володимир ПАТОЛА
Під час особливого періоду вік, стать,
посада і місце служби прикордонника в
питаннях його підготовки суттєвого значення не мають. У бою всі рівні, а кулі та
осколки не питають про першочергові
завдання чи вузьку спеціалізацію тих, хто
опиняється на їх шляху. Що тренується, те
і розвивається.
Проте навіть досвідчені воїни з тривалим досвідом бойових дій у мирних умовах мають властивість втрачати навички. З
одного боку це добре, адже від безперервного навантаження втомлюється навіть
метал, не кажучи вже про живих людей.
Однак, враховуючи досить високу імовірність для кожного з вартових рубежів у
будь-який момент отримати наказ і вже за
якийсь десяток годин опинитися на передовій, підтримання професійної майстерності
у вигляді регулярної бойової підготовки –
життєво необхідне.
З огляду на це під час занять з тактики
основна увага приділялася порядку дій зі
штатним озброєнням, відпрацьовувалися
елементи комунікації в групі.
– Будь-яке прискорене пересування зі
зброєю, в касці та бронежилеті – специфічний «спорт», який може багато з чим конкурувати за інтенсивністю й динамічністю
фізичного навантаження, не кажучи вже про
те, що при цьому необхідно думати і діяти
залежно від обстановки, – пояснює керівник
навчання з тактико-спеціальної підготовки,
офіцер Мобільного загону із позивним
«Вольф»..
Навчальні групи змінюють одна одну,
із полегшенням передаючи зброю та важке

спорядження колегам. А от інструктор зі
своїми помічниками, теж бійцями мобільного загону, – значно більшу кількість спорядження носять весь день і, здається, вже
давно його не помічають. Усі вправи та прийоми перед тим, як приступити до їх практичного виконання, показують учасникам
заняття особисто.
На запитання, чи не відчувається втома
старший групи пояснює, що багато залежить від рівня фізичної готовності бійців,
але основа роботи в подібних ситуаціях –
моральний стан, наскільки людина готова
виконувати свої завдання. Під час тренувань
немає адреналіну, який у недосвідчених військовослужбовців може призвести навіть до
паніки, а досвідченим додає сили та витривалості.
– Під час будь-якого заняття викладач повинен бути основним прикладом, –
зазначає інструктор. – Так колись навчали
нас: «Роби як я, роби краще, ніж я». Таким
чином діємо і ми.
Заняття з тактичної медицини традиційно почалися з накладання джгута. В
даному випадку – «турнікета». Артеріальна
кровотеча може призвести до втрати свідомості менше, ніж за 40 секунд, і вбити
людину менше, ніж за дві хвилини. В бою
протягом настільки короткого проміжку
часу навряд чи хтось із товаришів встигне
зрозуміти, що сталося і своєчасно врятувати
воїна. Тому запорука виживання при таких
пораненнях – самодопомога. Якщо хочеться
жити, діяти необхідно не просто швидко, а
– блискавично. Для того, щоби спрацювати
у стресовій ситуації подібного характеру
людині необхідні не лише знання, а й практичні навички, доведені до рівня м’язової
пам’яті. Їх необхідно підтримувати систематичними тренуваннями.

– Сьогодні проводилися сорокахвилинні заняття, які є частиною курсу підготовки бійця-рятувальника по джгутах,
під час яких прикордонники отримали
базові знання про застосування джгутів
«САТ» і навчилися їх накладати. Особовий
склад підійшов до завдань відповідально.
Результатами задоволений, окрім однієї
деталі: 40 хвилин для таких тренувань
об’єктивно мало. Хоча шанси хлопців
вижити після отриманих поранень, звичайно, підросли, – розповідає професійний інструктор з тактичної медицини Громадської організації «Захист патріотів»
Володимир.
Він військовий запасу і вже більше року
займається тренінгами з надання лікарської
допомоги в екстремальних умовах.
Прикордонник – апріорі людина,
якій ходити і рухатися необхідно багато
й довго, у тому числі в зоні бойових дій.
Кожен зайвий грам ваги на собі після третьої години носіння спорядження уповільнює бійця та посилює його втомлюваність.
Скільки б набоїв не було з собою, їх ніколи
не буває забагато. У той же час, взяти необмежену кількість заздалегідь споряджених
магазинів неможливо, зокрема і через їхню
вагу. Тому учасники занять також склали
нормативи розбирання–збирання АК-74 та
спорядження магазину на час. Ці, здавалося
б формальні заходи мають немале значення,
особливо коли необхідно швидко перезарядити витрачений боєзапас чи усунути
затримку при стрільбі.
У кімнаті зберігання зброї Окремої
комендатури охорони і забезпечення
начальник відділу ракетного та артилерійського забезпечення управління
озброєння та техніки Адміністрації
Держприкордонслужби
підполковник

Валерій Онищенко провів з офіцерами
теоретичне і практичне заняття з теми
«Порядок здійснення перевірки обліку,
наявності, закріплення та організації зберігання зброї і боєприпасів, оптичних та
оптико-елктронних приладів спостереження у місцях зберігання зброї». Ці знання також стануть у нагоді офіцерам центрального апарату відомства, адже де-де,
а у питаннях зберігання зброї і боєприпасів формалізм недопустимий.
Завершили практичний курс підготовки
стрільби. Як і належить, після інтенсивної
«зарядки» в касках і бронежилетах, накладання джгутів та інших завдань у тир вартові рубежів добралися достатньо втомленими. Проте стріляти, якщо хочете повернутися додому цілим, потрібно вміти швидко і
точно, незважаючи навіть на втому. Коротка
вправа в інтерактивному тирі і залік з бойового, перевіреного часом і точного ТТ-33
складено. Серед тих, хто відстрілявся
найкраще, – полковник Юрій Шестопал
(управління режиму і захисту інформації),
полковник Ілона Мельникова (управління
міжнародного співробітництва та євроінтеграції), капітан 2 рангу Андрій Мороз
(відділ інформаційно-телекомунікаційних
систем).
У будь-якому випадку перед кожним виїздом у зону бойових дій особовий склад повинен проходити більш
інтенсивну підготовку, пристрілку зброї
і бойове злагодження. Але як для людей,
90 відсотків обов’язків яких полягає в аналітичній, організаційній, технічній роботі
чи відпрацюванні документів, – регулярні
заняття подібного характеру дозволяють
їм не втрачати форму та швидше адаптуватися до виконання завдань «у полі» за
необхідності.
n
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Відкрийте, міграція!
Потік мігрантів з країн Близького Сходу та Африки ще минулого
року спричинив справжню кризу в Європі. Верховний комісар ООН у
справах біженців Антоніу Гутерреш заявив, що Європейський Союз був
не готовим до масового потоку людей, тим паче в таких масштабах.
Лише торік до її кордонів прибуло близько 500 тисяч біженців, і ця цифра з
початку нинішнього року зросла ще на 150 тисяч.
Оксана ТКАЧЕНКО
Основна частина тих, хто шукає собі
нової домівки, прибуває зі східних країн,
зокрема, Сирії, Іраку та Афганістану, де нині
ведуться запеклі бої. Налякані люди тікають
від смерті та розрухи, прямуючи на Захід,
у пошуках кращого майбутнього. Заради
цього вони готові ризикнути всім, навіть
власним життям. Біля південних берегів ЄС
загинула вже не одна сотня мігрантів, серед
них немало дітей.
І хоча Європа надала прихисток десяткам тисяч переселенців, значний потік
людей спричинив низку проблем для урядів
приймаючих європейських країн та чимало
незручностей для самих жителів єврозони.
Із прибуттям мігрантів зросло й фінансове
навантаження на місцеві бюджети та державні витрати. Прогнозується, що в поточному та наступному роках тільки з бюджету
Євросоюзу на подолання проблеми біженців буде виділено 9,2 млрд євро.
Одностайного гарантованого рецепту
вирішення міграційної проблеми в Європі
досі не існує. Цілій низці країн довелося задля обмеження напливу тимчасово
закрити свої кордони. Серед них – Австрія,
Данія, Франція, Норвегія, Бельгія та Швеція.
Угорщина також встановила прикордонний контроль з Хорватією, Сербією, Словенією та Румунією. А згодом на перетині з
цими країнами побудувала паркан.
Свої рубежі планують закрити Чехія,
Болгарія та Румунія. Як зазначає болгарське видання Novinite, вони не хочуть перетворитися на буферну зону для біженців.
Бельгія оголосила, що посилить контроль
на кордоні з Францією. Там працюватиме

до 290 поліцейських. Водночас контроль
на кордоні не означає, що його закриють:
там проводитимуть перевірки. Порушників депортуватимуть. Ці заходи, які по суті
означають призупинення Шенгенських
угод, триватимуть «стільки, скільки необхідно». Французький суд тим часом розглядає законність планів виселити тисячі
мігрантів із табору у Кале.
До більш жорстких заходів стосовно
мігрантів вдалася Македонія. Місцева поліція застосовувала до сирійських переселенців сльозогінний газ і світлошумові гранати.
Німеччина значно гостинніша. Станом
на сьогодні вона прийняла понад один мільйон нових мешканців. Проте серед місцевого
населення все більше наростає невдоволення
такою політикою уряду. На будинки з біженцями протягом минулого року скоєно близько
500 нападів, а також проведено кілька мітингів під проводом німецького руху PEGIDA
(Патріотичні європейці проти ісламізації
Заходу).
Хвиля антимігрантських настроїв прокотилася також й іншими країнами. Тисячі
мітингувальників вийшли на вулиці Нідерландів, Великої Британії, Швеції та Чехії.
Подекуди акції протестів перетворилися на
сутички з антирасистськими активістами та
правоохоронцями.
У Фінляндії прибульців навіть закидали
камінням і феєрверками, а у Польщі стартує
збір підписів за референдум проти мігрантів.
Таке агресивне ставлення до вимушених
переселенців від деяких жителів Євросоюзу
– небезпідставне. Міжнародне дослідження
компанії IPSOS вказує, що 45 відсотків
європейців помічають загрозу з боку незваних гостей для ринку праці.
Крім того, люди побоюються, що серед
прибуваючих може бути значна кількість
прихильників ідей «радикального ісла-

мізму». А Шенгенську угоду націоналісти
і євроскептики часто називають «відчиненими дверима» для злочинців і терористів.
Утім, ЄС пообіцяв прийняти ще один
мільйон переселенців нинішнього року. Для
цього міністри внутрішніх справ більшістю
голосів затвердили план розподілу мігрантів
за системою квот. Згідно з ним розселення
в країнах, що приймають біженців, залежатиме від рівня розвитку їх економіки,
чисельності населення і середньої кількості
заяв про надання притулку. Перевагу при
поселенні матимуть громадяни Сирії, Еритреї та Іраку. А от на ті країни-члени, які відмовляються прийняти мігрантів, накладатимуть грошовий штраф у розмірі 0,002% від
ВВП. Чи буде ефективною для Європи така
система, покаже час.
Водночас Євросоюз докладає зусиль для
подолання зростаючої міграційної кризи
й поза межами єврозони. Так, днями ЄС
і Туреччина уклали важливу угоду. Глава
Європейської Ради Дональд Туск назвав
ключові її елементи, схвалені всіма лідерами держав ЄС. Зокрема, йдеться про індивідуальний розгляд заяв про надання притулку, що відповідатиме нормам міжнародного права. А також врахування застережень
Кіпру. Туск зазначив, що дана угода є лише
однією з «опор» стратегії ЄС у подоланні
кризи біженців.

Турецький прем’єр Ахмет Давутоглу назвав цю подію «історичним днем».
ЄС має намір мобілізувати чотири тисячі
людей для операції в Греції. Вартість її
становитиме до 300 мільйонів євро на найближчі півроку.
Туреччина пропонує прийняти всіх, хто
прибуває на грецькі острови незалежно від
їхнього громадянства, а також забрати всіх
мігрантів, які вже потрапили в Європу з її
території і не отримали там притулку.
Натомість за кожного сирійця, якого
прийме Туреччина із грецьких островів, ЄС
має приймати сирійця з таборів для біженців.
Така система, як передбачається,
позбавить біженців, в тому числі і з Сирії,
бажання намагатися потрапити до Європи
нелегально.
За умовами угоди Греція повинна
визнати Туреччину безпечною країною
походження. А Туреччина у свою чергу бере
на себе зобов’язання з реадмісії усіх біженців з Греції. Анкара також зобов’язується
надавати захист відповідно до Женевської конвенції про біженців. За кожного
повернутого шукача притулку Євросоюз
зобов’язується взяти до себе одного сирійського біженця, який перебуває у Туреччині,
однак не більше 72 тисяч, яких буде перерозподілено серед усіх країн ЄС.
n

стрів через загрозу для держави не в змозі
виконувати свої функції і виникає нагальна
потреба прийняти відповідні рішення для
оборони країни.
Метою таких законодавчих змін було
удосконалення дій вищих посадових осіб і
органів у разі зовнішньої загрози для держави, щоб вони більш ефективно могли

запобігти небезпеці для незалежності країни, її конституційного ладу і територіальної
цілісності.
Зміни в законі про Збройні сили покликані забезпечити швидке й ефективне співробітництво між урядом і Національними
збройними силами в разі війни або надзвичайного стану з метою запобігання загрозам
і ліквідації їх наслідків.
Новою редакцією закону передбачено,
зокрема, прискорене прийняття рішень
уряду в разі зовнішньої агресії. Збройні сили
Латвії при виникненні серйозної загрози
безпеці країни мають право вживати заходів
самооборони самостійно, не чекаючи відповідного наказу верховного головнокомандуючого. Більше того, в разі нападу ворога
ніхто не має права вести переговори, просити про помилування або капітуляцію. У
новому законі прописано тільки одну форму
розмови з окупантом – збройний опір.
У кулуарах Сейму пояснюють, що новий
закон – це робота над історичними помилками. Варто зауважити, що влада Латвії відчуває занепокоєння щодо національної безпеки у зв’язку з роллю Росії в конфлікті на
українському Донбасі та окупацією Криму. n

реакція на агресію

Окупантам – бій!
У другу річницю захоплення
Криму українці дедалі частіше
замислюються: «А що якби
тоді «зелені чоловічки»
наштовхнулися на збройний
супротив з боку наших
військовослужбовців, не
очікуючи команди «зверху»?».
Звісно, кулаками після бою, як
то кажуть, не розмахують,
проте робити відповідні
висновки, безумовно, потрібно.
Хоча б як це зробила Латвія,
де гідна відсіч окупанту
затверджена на вищому
законодавчому рівні.

Ірина МАСТЕЛЬ
Так, нещодавно Сейм цієї Прибалтійської держави затвердив подані президентом Раймондом Вейоніс поправки до законів про національну безпеку, Збройні сили

та устрій Кабінету міністрів, націлені на
зміцнення національної безпеки.
У законі міститься визначення умов
воєнного часу і зазначено, що верховний
головнокомандувач (тобто, президент країни) отримує повноваження діяти як представник верховної влади у воєнний час
тільки в тому випадку, якщо Кабінет міні-
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К А Л Е Й Д О С К О П
від щирого серця!

спорт

Наші борці знову на п’єдесталі
Нещодавно в Ризі відбувся
чемпіонат Європи з вільної
боротьби, у якому наші
спортсмени-прикордонники
завоювали призові місця.
Аліна ДАНИЛЮК
Так, Аліна Махиня здобула бронзову
нагороду у категорії до 69 кг та 1 місце у
командній першості, а Олександра Когут
– 6 місце у категорії до 48 кг та 1 місце у
командній першості.
У чоловічій збірній Ібрагим Алдатов виборов бронзу у категорії до 86 кг та
3 місце у командній першості. Ален Асєєв
також здобув бронзову нагороду та 3 місце у
командній першості в категорії до 125 кілограмів.
Вітаємо наших спортсменів-прикор
донників з призовими місцями та бажаємо їм
великих перемог у майбутньому!
n

Чемпіони і захисники
Під гаслом «Слава
українським бійцям» у Київській
обласній школі вищої спортивної
майстерності, що у Броварах,
пройшов чемпіонат України з
бойових єдиноборств «Комбат
самозахист ІСО-2016».
Володимир ПАТОЛА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Понад 300 спортсменів різних вікових
і вагових категорій з 18 клубів та 17 областей України виборювали право представляти
нашу державу на чемпіонаті Європи і світу
«Сombat self-defense ІСО». Місцем зустрічі
стали чотири спортивних майданчики:
татамі, професійний боксерський ринг, восьмикутний ринг октагон та юніорський ринг.
Спортсмени Всеукраїнської асоціації
«Комбат самозахист ІСО» вже виборювали
перші місця на чемпіонаті світу в Штутгарті
(Німеччина) та чемпіонаті світу ВТКА в
Бенідормі (Іспанія). У складі Асоціації 1500
бійців з 21 області України, серед яких чемпіони світу та Європи, чотири заслужених
майстри спорту України, 14 майстрів спорту
міжнародного класу, 29 майстрів спорту
України з дзюдо, таїландського боксу,
карате, кікбоксингу та рукопашного бою.

Учасники чемпіонату продемонстрували відмінну техніку, високий рівень підготовки, незламну волю до перемоги і водночас взаємоповагу та зразкове дотримання
спортивної етики. Бої проходили динамічно,
часто – з поперемінним успіхом. Судді і глядачі спостерігали з напруженням, адже доля
кожного поєдинку могла вирішитися будьякої секунди.
– Цей вид спорту – вимога сучасності.
Він об’єднує молодь, досвідчених фахівцівспортсменів і спортсменів силових структур, – зазначив президент Всеукраїнської
асоціації «Комбат самозахист ІСО» генералмайор запасу Микола Зенцев. – Система змішаних єдиноборств дає свободу реалізації у
спорті, дозволяє бійцям розвиватися в багатьох напрямках, обмінюватися досвідом і
ефективними прийомами з представниками
різних шкіл.
Честь представляти Україну на Чемпіонаті Європи «Сombat self-defense
ІСО», на початку травня в Римі у різних
категоріях і розділах вибороли Антон
Отверченко, Олег Кошель, Сергій Зубков,
Павло Пінзу, Володимир Кирилов, Олександр Драгомиров, Вадим Оленчик, Антон
Тимошенко, Михайло Григоров, Валерій Новіков, Дмитро Заїтін, Владислав
Суханов,
Олександр
Пересунько,
В’ячеслав Балабаєв, Олександр Бажані,
Наталія Степанчук, Сергій Отверченко та
Анатолій Шпанарський.
n

Персонал Адміністрації Державної прикордонної служби
України щиро та сердечно вітає заступника Голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта
БЛЯШЕНКА Олега Вікторовича з Днем народження!
Ви пройшли непростий життєвий шлях, присвятивши себе
благородній справі – служінню Україні. Маєте вагомий управлінський досвід та великі організаторські здібності, а вміння
приймати мудрі рішення і брати на себе відповідальність
викликає величезну повагу і шанування серед усього персоналу Державної прикордонної служби!
У Вашій особі підпорядкований персонал та колеги мають
мудрого керівника, надійного офіцера, людину рішучу й принципову.
У цей святковий день прийміть, шановний Олеже Вікторовичу, наші поздоровлення та побажання щастя, здоров’я,
довгих років життя, добробуту та невичерпної енергії!
Хай щастить Вам в усьому!
Персонал Чернігівського прикордонного загону щиро та сердечно вітає з Днем народження підполковника Валерія СИВОДІДА, майора юстиції Олега ТАРАСЕНКА, майорів
– Катерину ТРЕТЯК і Сергія ХОМЧАКА та бажає їм усього найкращого!
Хай квітує доля у роках прекрасних,
А життя приносить радість і любов.
Миру і здоров’я, злагоди і щастя,
Многая літа Вам знов і знов!

зірки на погони
від 17 березня 2016 року №200-ос
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ТИМЧЕНКУ Валерію
Григоровичу
по Північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковник
майору ДРОЗДОВУ Володимиру
Вікторовичу
по Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України

Видається
з липня 1943 року

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

61023

підполковник
майору КОТЕЛЬНИКОВУ Герману
В’ячеславовичу
по Головному центру управління службою Державної прикордонної служби України
капітан 2 рангу
підполковнику ДОБРОВЕНКУ Юрію
Дмитровичу
підполковнику ЛОБОДІ Євгену Васильовичу
підполковнику ПІЛІЙЧУКУ Андрію
Миколайовичу
майору КАЛИНОВСЬКОМУ Юрію
Юрійовичу
Управління кадрового забезпечення АДПСУ

ноу-хау

Магніт допоможе хірургу
Комплект магнітних
інструментів розробки
харківських учених для
витягання осколків снарядів
з тіл поранених представили
у Військово-медичному
клінічному центрі Північного
регіону, розташованому в
Харкові.
Олена ТАЩИЛІНА
– За допомогою цієї розробки ми
можемо швидко знаходити осколки в тілі
поранених, а також максимально безболісно
й ефективно видаляти їх навіть у польових умовах, – зазначив, коментуючи подію,
начальник госпіталю полковник медслужби
Віктор Поліщук. За його словами, над
новинкою з початку АТО працювали вчені
Українського фізико-технічного інституту
та військові медики.
Устаткування виготовлене з титану.
Магніт має дві насадки різного діаметру,
а також гнучкий інструмент, що дозволяє
витягувати осколок з будь-якої рани.
– Магніти призначені для мобільних госпіталів, які зараз знаходяться в зоні АТО. За
їх допомогою успішно витягували осколки з
ран більш як 600 бійців, – додав начальник

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
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Головний редактор
Головний редактор
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14. Тел.: 581-68-15
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ
Олег БОЙКО
Заступник
Замовлення: 946333
Верстка: Сергій ПОЛІЩУК
головного редактора
Валентина БОЖОК
Наклад: 5760 прим.
Андрій ГЕРАСИМКІВ

З питань розміщення реклами на шпальтах газети звертатися

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

хірургічного відділення госпіталю Володимир Бородай. – Знаходимо осколок розміром від кількох міліметрів до трьох сантиметрів, визначаємо місце найменшого прилягання, робимо невеликий розріз, вводимо
магніт – і витягуємо з рани чужорідне тіло.
Один–два шви – і операція закінчена – підбив підсумок військовий хірург.
Прямо на презентації розробники
безкоштовно передали у госпіталь десять
комплектів магнітних інструментів: два з
них залишаться у Харкові, а вісім відправлять у зону АТО.
n
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