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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Ворог
знову
застосовує
новітню
зброю

У ПОЛІ ЗОРУ
25 БЕРЕЗНЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ,
ЯКІ НЕСЛИ СЛУЖБУ «НА НУЛІ», ПОБЛИЗУ КОНТРОЛЬНОГО ПОСТА «МАР’ЇНКА», ЩО НА ДОНЕЧЧИНІ,
РОЗПОЧАВСЯ ДОСИТЬ МИРНО. ПРОТЯГОМ ДЕЯКОГО ЧАСУ ЦЕЙ РАЙОН БУВ ВІДНОСНО СПОКІЙНИМ,
АДЖЕ ПРОТИВНИК НЕ ОБСТРІЛЮВАВ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ. РАДУВАЛА І ПОГОДА:
ПІСЛЯ ЗАТЯЖНОЇ ЗИМИ ПОЧАЛИСЯ ТЕПЛІ СОНЯЧНІ ДНІ. ОДНАК ОПІВДНІ ОБСТАНОВКА НА ЛІНІЇ
ЗІТКНЕННЯ КАРДИНАЛЬНО ЗМІНИЛАСЯ...

ПРОДОВЖЕННЯ СТОР. 4-5

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

1,888

млн
осіб

125

осіб

оформлено встановленим
порядком

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 14 незаконних мігрантів
затримано товарів і вантажів, які
незаконно переміщувалися через
державний кордон, на суму

8,663

млн
грн

ДЕРЖАВА

2 ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
..
Украiни
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КОРОТКО
ПРО ГОЛОВНЕ

ЛІНІЯ ЖИТТЯ
Уряд України затвердив
«Концепцію розвитку охорони
психічного здоров’я в Україні
на період до 2030 року».
Фахівці Міністерства охорони
здоров’я разом із українськими,
міжнародними експертами,
ветеранськими та громадськими
організаціями працюють над
удосконаленням системи
надання якісної психологічної,
психотерапевтичної,
психосоціальної та психіатричної
допомоги ветеранам. Світова
статистика свідчить, що від
8–20% осіб, які безпосередньо
брали участь у збройних
конфліктах, з різних країн світу
стикаються з посттравматичним
стресовим розладом (ПТСР). У
рамках затвердженої Концепції
доступ до підтримки психічного
здоров’я наші ветерани зможуть
отримати вже на первинному
рівні медичної допомоги – у
терапевта чи сімейного лікаря.
Також діятимуть окремі центри,
спеціалізовані відділення у
поліклініках, соматичних лікарнях.
Буде створено програми розвитку
стресостійкості та профілактики
розладів, пов’язаних із вживанням
психоактивних речовин.
Крім того, розробляється
Національна стратегія
запобігання самогубствам.
Зокрема, в Україні працюватиме
Національна лінія життя –
єдиний телефонний номер,
на який зможе телефонувати
кожен у моменти відчаю чи
тривоги. Також МОЗ заплановано
створення Національного ПТСР
Центру, в якому надаватиметься
високоспеціалізована допомога
ветеранам із важкими розладами
психічного здоров’я і супутніми
фізичними захворюваннями.
Тетяна ГАЙДА

ДОКАЗ ЗЛОЧИНУ
Голова СБУ Василь Грицак
оприлюднив матеріали
розслідування, які доводять
безпосередню участь російських
військових у обстрілах
мікрорайону «Східний» у Маріуполі
24 січня 2015 року. Висновки
розслідування найближчим часом
будуть передані до Міжнародного
суду ООН за позовом України
щодо порушення Російською
Федерацією Міжнародної
конвенції про боротьбу з
фінансуванням тероризму 1999
року та Міжнародної конвенції
про ліквідацію всіх форм расової
дискримінації 1965 року. Унаслідок
цього військового злочину
загинуло двадцять дев’ять
громадян України, дев’яносто два
отримали поранення, пошкоджено
житлові та нежитлові будинки,
ринки. – Під час досудового
розслідування нашими слідчими
встановлено та доведено, що цей
терористичний акт здійснено
кадровими російськими
військовослужбовцями із
застосуванням двох штатних
реактивних дивізіонів Збройних
сил РФ, – повідомив Василь Грицак.
Тетяна ФІЛІПЕНКО

УРОЧИСТОСТІ

День пам’яті та примирення
У СТОЛИЦІ НА ТЕРИТОРІЇ
МЕМОРІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
«НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ
СВІТОВІЙ ВІЙНІ» ВІДБУЛИСЯ
УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ДНЯ
ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ,
ЩО ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ 8 ТРАВНЯ.
ПІД ЧАС ЗАХОДІВ ПРЕЗИДЕНТ
УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
ВІДКРИВ ФОТОВИСТАВКУ
«ГЕРОЇ».

Д

уже важливо відкривати і гортати маловідомі сторінки історії, зміцнювати зв’язок поколінь наших українських воїнів… Учасників Другої світової війни
у складі Червоної армії, армій держав Антигітлерівської коаліції, рухів
опору в окупованих нацистами країнах… Української повстанської армії
та захисників України із Збройних

Сил, Національної гвардії, інших формувань. Виставка, наочно демонструє
загальносвітовий масштаб участі українців у Другій світові війні. Ми бачимо
чіткі важливі паралелі між трагічними
подіями 30-40-их років минулого століття та важкими випробуваннями
сучасності. Ми маємо знати й пам’ятати
про усіх, хто мужньо боронив рідну
землю, – зазначив Петро Порошенко
Також він підкреслив, що Українська держава повертається до витоків
власної історії, а політика історичної
пам’яті знову стає українською.
– Наприкінці минулого місяця за
моїм наказом начальник Генерального штабу Збройних Сил України
Віктор Муженко затвердив Програму
заходів щодо відновлення та впровадження національних бойових традицій у Збройних Силах України. Армію
остаточно очистять від усіх небезпечних рудиментів радянсько-російської
ідеології, що негативно впливають на
бойовий дух українського війська. Вони
паморочать нам голову облудними пропагандистськими штампами, поклика-

ними тримати нас на ментальній орбіті
Росії. Лише сильна і боєздатна армія є
головним чинником нашої безпеки.
Розбудова армії – наш обов’язок
перед прийдешніми поколіннями українців. У цьому наша шана світлій пам’яті
полеглих у Другій світовій війні та усіх
борців за українську державність. Разом
з нашими партнерами ми прагнемо збудувати нову систему міжнародної безпеки, що була зруйнована підступними
діями країни-агресора – Російської
Федерації. Для цього необхідно створити надійний захист нашого суверенітету та територіальної цілісності, нашої
незалежності в єдиній євроатлантичній
системі колективної безпеки.
Я вітаю усіх українських захисників,
які зараз на передовій забезпечують мир
та спокій нашої держави. Усіх тих, хто
безкорисно допомагає нашим воїнам –
наших волонтерів. Нехай український
непереможний дух надихає усіх нас на
віддане служіння Україні, на нові звершення і нові наші спільні перемоги! –
сказав під час виступу Президент
України.


Шановні товариші прикордонники! Дорогі ветерани!
Щиро вітаю Вас з 73-ю річницею перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні і Днем пам’яті та примирення.
Ці дні назавжди залишаться днями нашого національного тріумфу та символом героїчного минулого українського
народу. Воїни-прикордонники першими вступили в бій з
ворогом, боролися та відстоювали кожний клаптик рідної
української землі. Їхня стійкість і героїзм, проявлені під час
відсічі підступного нападу, увічнені у бойовому літописі та
серцях вдячних нащадків.
Мужність і самовідданість старшого покоління на полях
битв в ім’я перемоги над нацизмом – істинний приклад
патріотизму для воїнів, які сьогодні знову зі зброєю у руках
захищають територіальну цілісність та незалежність нашої
країни.

В

Продовжуючи славні героїчні традиції старших поколінь,
ви з честю виконуєте покладені на вас завдання, виявляючи
при цьому високий професіоналізм і мужність.
Від імені колегії Адміністрації Державної прикордонної
служби України та себе особисто бажаю вам і вашим родинам
міцного здоров’я, миру, сімейного затишку та нових звершень у благородній справі служіння Вітчизні!
Голова Державної прикордонної служби України
генерал-полковник Петро ЦИГИКАЛ

Адміністрації
Держприкордонслужби відбулися
заходи з нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні й Дня
пам’яті та примирення.
Керівництво та персонал АДПСУ
поклали квіти до пам’ятника
«Захисникам кордонів Вітчизни
усіх поколінь» та віддали данину
пам’яті загиблим, хто ціною власного життя боронив мир і спокій
нашої Держави. Героїчний подвиг
прикордонників, солдатів і офіцерів є історичною пам’яттю і національною гордістю українського

народу. Усі прикордонні застави
вели нерівний бій віч-на-віч з ворогом. Та жодна з них не залишила
без наказу своєї ділянки кордону.
Прикордонники завжди першими зустрічають не лише гостей
країни, але й її ворогів. Про героїзм
та самопожертву охоронців кордону у роки Другої світової війни
відомо з історії, а героїзм та мужність захисників батьківської землі
сьогодення ми спостерігаємо кожного дня. Зазначимо, що подібні
урочистості пройшли в усіх частинах і підрозділах прикордонного
відомства.


ОФІЦІЙНО
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ВІЗИТ

ГАРЯЧІ БУДНІ

«Головний іспит ще попереду»
АРСЕН АВАКОВ РАЗОМ ІЗ
ПЕТРОМ ЦИГИКАЛОМ ВІДВІДАВ
ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВОМЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ,
ДЕ ВРУЧИВ ПОРАНЕНИМ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ
ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ.
ВІН ТАКОЖ ЗУСТРІВСЯ З
КЕРІВНИЦТВОМ ТА ОСОБОВИМ
СКЛАДОМ АДМІНІСТРАЦІЇ ДПСУ
ТА ПРИВІТАВ ЗІ 100-РІЧЧЯМ
СТВОРЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ І НОВИМ
ДНЕМ ПРИКОРДОННИКА, ЩО
ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ 30 КВІТНЯ.

З

а дорученням Президента
України міністр внутрішніх
справ нагородив медаллю
«Захисника Вітчизни» старшого прапорщика Андрія Душка з
Краматорського загону. У ході несення
служби у березні цього року на одній з
позицій він зазнав поранення в результаті вибуху гранати.
Також медаллю «За участь в антитерористичній операції» нагороджено
сержанта Антона Кекуха, інспектора
прикордонної служби цього ж загону.
Прикордонник на контрольному посту
«Мар’їнка» Донецької області зазнав
опіку сітківки ока через використання
російськими окупантами лазерної зброї.
Арсен Аваков подякував бійцям за
їхню мужність і відвагу, яку вони проявили
під час захисту Батьківщини, та висловив
побажання швидшого одужання.
– Звертаю вашу увагу, що один із
прикордонників отримав поранення
новою лазерною зброєю російського
агресора, що вражає сітківку ока. Маємо
вже декілька таких випадків і в ДПСУ, і
в Нацгвардії. Нині ми напрацьовуємо
контрзаходи, будемо ставити відповідні

фільтри, прибори, а також використовувати захисні окуляри. Застосування
такої зброї – варварська ситуація, яку
ми будемо обговорювати на міжнародному рівні, – заявив Арсен Аваков.
У шпиталі очільники міністерства
та прикордонного відомства дізналися,
як проходить лікування усіх військовослужбовців та реабілітація, поспілкувалися із медичним персоналом.
Також вони подякували за придбане
меценатами та міжнародними партнерами новітнє обладнання, в тому числі
і уряду Японії за надсучасний діагностичний апарат.
– Значну увагу ми приділяємо
саме реабілітації прикордонників. У
нас декілька медичних закладів, що
на цьому спеціалізуються. Я вдячний
нашій медичній службі за роботу. 80 відсотків поранених бійців повертаються
в стрій. І важливим є те, що ті військовослужбовці, які фізично не можуть
виконувати свої попередні обов’язки,
продовжують службу на цивільних
посадах, – сказав Арсен Аваков.
Згодом під час виступу в Адміністрації ДПСУ міністр внутрішніх справ

зазначив, що офіцери Державної прикордонної служби України мають
довіру людей, яку не так легко заслужити. Довіру, яку не має жодна політична партія, жоден політик. І побажав,
щоб цю лідерську позицію прикордонне відомство тримало й надалі.
– Багато вже зроблено, але головний
іспит ще попереду – повернення і утримання нині окупованого кордону України, – зазначив міністр МВС.
Після вітального слова Арсен Аваков
вручив військовослужбовцям, ветеранам
та працівникам Держприкордонслужби
29 державних нагород та інших відзнак.
– Мене переповнюють емоції та
гордість за нашу Державну прикордонну служби України. 30 квітня 1918
року Окремий корпус кордонної охорони вийшов на українські рубежі,
звільнивши Донбас і Крим. Святкуючи
День прикордонника 30 квітня – ми
встановили історичну справедливість.
Впевнений, що незабаром ми повторимо історію, – приєднався до привітань Голова Держприкордонслужби
Петро Цигикал.
Відмітимо, що у ході збройного протистояння на сході України загинуло 70
охоронців кордону, ще 431 прикордонник дістав поранення, а 5 вважаються
зниклими безвісти. За мужність і героїзм 825 воїнів-прикордонників удостоєні державних нагород.

Олександр ТИХОНОВ

НАВЧАННЯ

Незабаром фінал

У

заході взяли участь регіональні підрозділи Національної поліції, Державної служби
з надзвичайних ситуацій,
Держприкордонслужби, Нацгвардії та
Державної міграційної служби.
Cитуаційні центри – це підрозділи
зі збору інформації в режимі реального
часу з місць подій з усіх баз даних, камер
відеоспостереження і супутників. У них
одразу аналізується оперативна ситуація та приймається рішення про шляхи
розв’язання конфліктних ситуацій у
разі їх виникнення.
– Прогнозується, що участь у фіналі
Ліги чемпіонів візьмуть понад 50 тисяч
уболівальників, які прибуватимуть
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У МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВІДБУЛИСЯ НАВЧАННЯ
СИТУАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ МАТЧІВ
ФІНАЛУ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ, ЯКІ ПРОЙДУТЬ У КИЄВІ 24 ТА 26 ТРАВНЯ.
через міжнародні аеропорти, автомобільні пункти пропуску та залізничні
вокзали. Для нас важливо, щоб всі правоохоронні органи діяли злагоджено, –
наголосив начальник Департаменту
організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування
Національної поліції Олексій Сергєєв.
Учасникам навчань були представлені
можливі ситуаційні задачі, що можуть
виникнути на основних локаціях. При
цьому їм треба було відпрацювати міжрегіональну взаємодію та механізми залучення доступних сил і засобів. Нагадаємо:

задля узгодженості дій всіх підрозділів
під час фіналу Ліги чемпіонів організовано роботу координаційного штабу.
Голова ДПСУ Петро Цигикал відмітив, що вболівальники перетинатимуть
кордон за спрощеною процедурою.
За його словами, прикордонне
відомство планує збільшення кількості
співробітників на пунктах пропуску. І
для зручності вболівальників охоронці
рубежу будуть працювати за попередніми списками, отриманими від
компаній-перевізників.

Сергій ПОЛІЩУК

«ГНУТОВЕ»
ПІД ОБСТРІЛОМ
5 травня близько 09:00
прикордонники Донецького
загону у зв’язку з обстрілами
КПВВ «Гнутове» тимчасово
призупинили свою роботу.
Незаконні збройні формування
з окупованої території двічі
обстріляли контрольний пункт
в’їзду-виїзду протитанковими
керованими снарядами (ПТУР).
На момент розриву снарядів
на території КПВВ перебувало
понад 100 цивільних осіб та 40
транспортних засобів. Охоронці
рубежу оперативно розмістили
всіх громадян в укриттях.
Згодом цивільних вивезли на
броньованих автомобілях, а
частини керованих ракет було
знешкоджено саперами Збройних
Сил України з метою убезпечення
від можливої детонації надалі.
Поранень серед персоналу
Держприкордонслужби та
цивільних осіб, які перетинали
КПВВ немає.
Валерія КАРПИЛЕНКО

ПІДПІЛЬНІ ЦЕХИ
У ході проведення операції
«Кордон-2018» спільною
міжвідомчою групою у складі
представників Державної
прикордонної служби України, ДФС
та СБУ, за матеріалами оперативнорозшукових підрозділів Південного
регіонального управління
Держприкордонслужби на Одещині
виявлено три лінії з нелегального
виробництва сигарет. За
результатами санкціонованих судом
обшуків, у селищах Березівського,
Лиманського та Овідіопольського
районів вилучено дві лінії з
виготовлення сигарет, а також лінію
з обробки тютюну, виготовлені на
даному обладнанні близько 500
ящиків сигарет молдовського бренду
Astra та Military, майже шість тонн
тютюну, понад 700 тисяч підроблених
акцизних марок Молдови, а
також пакувальні матеріали. Нині
проводяться заходи зі встановлення
осіб, причетних до даного
правопорушення. Загальна сума
вилученого товару склала близько 11
мільйонів гривень.
Андрій БІЛОБОРОДЧЕНКО

АРСЕНАЛ ВИЛУЧЕНО
У рамках протидії терористичним
загрозам було проведено заходи
оперативними співробітниками
Південного регіонального
управління Держприкордонслужби
спільно із спецпідрозділом
Одеського загону та представниками
ГУ Нацполіції в АР Крим та
м. Севастополь. Міжвідомча група в
рамках кримінального провадження
провела обшук приватного
помешкання в м. Одеса. В результаті
обшуку правоохоронці виявили та
вилучили арсенал вогнепальної,
холодної зброї та близько п’яти
тисяч набоїв різного калібру.
Виявлені боєприпаси вилучено
співробітниками Нацполіції для
проведення експертизи. За цим
фактом відкрито кримінальне
провадження. Тривають слідчі дії.
Олександр ЯКОВЕНКО

4 ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
..
Украiни
медицина

25 БЕРЕЗНЯ ДЛЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ,
ЯКІ НЕСЛИ СЛУЖБУ «НА НУЛІ»,
ПОБЛИЗУ КОНТРОЛЬНОГО
ПОСТА «МАР’ЇНКА», ЩО НА
ДОНЕЧЧИНІ, РОЗПОЧАВСЯ
ДОСИТЬ МИРНО. ПРОТЯГОМ
ДЕЯКОГО ЧАСУ ЦЕЙ РАЙОН
БУВ ВІДНОСНО СПОКІЙНИМ,
АДЖЕ ПРОТИВНИК НЕ
ОБСТРІЛЮВАВ ПОЗИЦІЇ
УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ.
РАДУВАЛА І ПОГОДА: ПІСЛЯ
ЗАТЯЖНОЇ ЗИМИ ПОЧАЛИСЯ
ТЕПЛІ СОНЯЧНІ ДНІ.
ОДНАК ОПІВДНІ
ОБСТАНОВКА НА ЛІНІЇ
ЗІТКНЕННЯ КАРДИНАЛЬНО
ЗМІНИЛАСЯ. У РАЙОНІ
КОНТРОЛЬНОГО ПОСТА
«МАР’ЇНКА», З БОКУ ПОЗИЦІЙ
БОЙОВИКІВ, АКТИВНО ПОЧАВ
«ПРАЦЮВАТИ» ВОРОЖИЙ
СНАЙПЕР. І ЦЕ БУВ НЕ
НОВАЧОК: СТРІЛЬБА ВЕЛАСЯ
ГРАМОТНО ТА ПРИЦІЛЬНО,
НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ, ЩО
У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ,
БАЖАЮЧИХ ПЕРЕТНУТИ
ЛІНІЮ РОЗМЕЖУВАННЯ
ЗНАЧНО БІЛЬШЕ, НІЖ У
ЗВИЧАЙНІ, РОБОЧІ БУДНІ.
СПРАВА В ТОМУ, ЩО ПРИ
ПОДІБНИХ СНАЙПЕРСЬКИХ
ОБСТРІЛАХ У ПЕРЕХРЕСТЯ
ВОРОЖОГО ПРИЦІЛУ
ДУЖЕ ЛЕГКО ПОПАДАЮТЬ
НЕЗАХИЩЕНІ ЛЮДИ ТА
ЦИВІЛЬНИЙ АВТОТРАНСПОРТ.
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ,
В ТОМУ ЧИСЛІ Й
ПРИКОРДОННИКИ, ПОЧАЛИ
АКТИВНО СПОСТЕРІГАТИ ЗА
ПОЗИЦІЯМИ БОЙОВИКІВ,
НАМАГАЮЧИСЬ ВИРАХУВАТИ
СТРІЛЬЦЯ. ОСТАННІЙ
РОЗІЙШОВСЯ НЕ НА ЖАРТ,
ПРИЦІЛЬНО ОБСТРІЛЮЮЧИ
УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ.

АКТУАЛЬНО
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У полі зору

ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРА
ПРИКОРДОННИКА ВІДКИНУЛО
В СТОРОНУ
Серед прикордонників, які перебували
«на нулі», був і старший сержант Антон
Кекух, інспектор ІІІ категорії Краматорського прикордонного загону. Спостерігаючи за позиціями ворога за допомогою
бінокля, він у якусь мить лівим оком побачив яскравий спалах зеленого кольору.
Праве око за мить до засліплення прикордонник закрив. Проте і цього вистачило,
щоб від несподіванки Антона відкинуло в
сторону.
– На якусь мить після спалаху я перестав бачити. Інстинктивно закрив очі, а
коли їх розплющив, то склалося враження,
що перед цим подивився без захисту, як
працює зварювальний апарат. Водночас
я не відчув якогось фізичного болю. Згодом відновився боковий зір, центральний
залишався як у тумані, – ділиться прикордонник першими враженнями після
засліплення.
Те, що ворог використав спеціальну
засліплюючу апаратуру, на кшталт лазерної зброї, ніхто не сумнівався. Саме в

цьому місці, майже два роки тому, таким
же чином під час спостереження через
оптичні прилади, були засліплені троє
прикордонників. Тому командир відразу
ж після травмування підлеглого (ступінь
ураження ока без додаткового обстеження
була на той час невідомою) дав команду
зупинити спостереження за позиціями
бойовиків. Інформацію про те, що трапилося, передали колегам зі Збройних Сил.
Прикордонникам відповіли, що вони теж
бачили біля позицій бойовиків яскраві
спалахи зеленого кольору, але засліплення
з погіршенням зору ніхто не отримав.
Одночасно, ворожий снайпер продовжував обстріли наших позицій, не знижуючи
активності, ще кілька годин.
Того ж дня Антона Кекуха оглянув військовий фельдшер. Візуально важкість
травми не визначалася, тому прикордонника повезли на обстеження у Курахівську
міську лікарню. Лікар-офтальмолог за
допомогою медичної апаратури побачив
опік на сітківці лівого ока воїна і порадив
не гаючи часу звернутися за спеціалізованою допомогою. Того ж дня прикордонника відправили у столичний Головний

військово-медичний клінічний центр Державної прикордонної служби.
ПОРАНЕНОМУ
«ПОСМІХНУЛАСЯ» ДОЛЯ
– Пораненого бійця після попереднього обстеження було направлено у
Головний військовий клінічний госпіталь
Міністерства оборони, – говорить начальник відділення офтальмології Головного
військово-медичного клінічного центру
старший лейтенант медичної служби Юлія
Пімонова. – За допомогою оптичного когерентного томографа, який є на «озброєнні»
наших колег, було встановлено, що прикордонник отримав опіки сітківки лівого
ока, в результаті чого утворилися крововиливи та набряки. Також з’ясувалося, що
очне поранення, а саме так я кваліфікую
цей випадок, старший сержант Кекух отримав з відстані близько 1000 метрів. За його
розповіддю, саме на такій відстані знаходяться позиції проросійських бойовиків.
Після досконалого обстеження лівого ока
можу сказати, що нашому прикордоннику
в якійсь мірі пощастило. По-перше, поранення отримане одним оком, а по-друге,
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Ворог
знову
застосовує
новітню
зброю

в силу обставин, промінь лазерної зброї
пройшов по сітківці по дотичній до траєкторії точки. Все могло бути значно гірше, –
зауважує лікар.
ІСТОРІЯ З ЗАСЛІПЛЕННЯМ:
МІСЦЕ ПОДІЇ...
ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА
– Ми вже мали справу з такого роду
пораненнями очей, – продовжує Юлія
Федорівна. – Нагадаю, що у липні 2016
року троє прикордонників, перебуваючи
на передовій у районі КПВВ «Мар’їнка»
та використовуючи для спостереження
оптичні прилади (бінокль та артилерійську стереотрубу), отримали схожі поранення сітківки очей. Після надання першої
медичної допомоги їх евакуювали до столичного госпіталю Служби. Однак, незважаючи на зусилля медиків, у двох військових перспективи були невтішними:
виникли великі розриви в центрі сітківки
ока. У найближчій перспективі стояла
загроза незворотної втрати зору. В результаті – одного прикордонника прооперували і хірургічне втручання згодом дало
загальний позитивний результат. Іншого
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«витягнули» за допомогою медикаментозного лікування. На сьогоднішній день
ці поранені не відчувають погіршення
якості життя, але знаходяться під нашим
динамічним спостереженням. Періодично
вони приїжджають на медогляд, і я можу
сказати, що для цих трьох хлопців саме
страшне вже позаду. Зір у всіх повернувся
до показників, що були у них до поранення. А у офіцера, який переніс складну
операцію, зір відновився до 80%.
Вважаю, що такий позитивний результат – великий успіх вітчизняної офтальмології загалом та прикордонної медицини
зокрема. Такого роду поранення очей для
нас, лікарів, які не стикалися з подібними
діагнозами у мирному житті, був певний виклик, адже медичних протоколів
або досконалих методик лікування опіків
очей, що були завдані, скоріш за все спеціальною лазерною зброєю, у профільній
медичній літературі не існувало. Вітчизняні офтальмологи з такими проблемами
просто не стикалися. І тепер у нашій
Службі є безцінний практичний досвід і
ми готові ним ділитися з колегами.
ПОРАНЕННЯ ОЧЕЙ:
МАХОВИК ВІЙНИ
НЕ СТОЇТЬ НА МІСЦІ
– На моє переконання, на подібні поранення очей, необхідно звертати особливу
увагу, – говорить Юлія Федорівна. – Історія воєн ХХ століття свідчить, що в період
Другої світової бойові пошкодження очей
складали всього 1-2% від загальної кількості поранень. Під час десятирічної війни
в Афганістані частота бойових санітарних
втрат офтальмологічного профілю радянських військ зросла до 4,5%. А під час військових дій на сході України ця цифра становить вже 8%. Насамперед це пов’язано
зі збільшенням застосування осколкових
снарядів і вибухових боєприпасів, а також
із технічним прогресом, який, як це не
сумно, дозволив створювати зброю більшої вражаючої сили.
Також аналізуючи перебіг подій,
пов’язаних зі згаданими вище, хочу сказати, що характер опіків повністю відповідає неконтрольованим коагулянтам (за
медичною термінологією – дозованим
опікам) при лікуванні сітківки з використанням хвилі зеленого лазеру. Так, ніхто
фізично не може спостерігати за роботою цієї новітньої російської (у шахтах
Донбасу такі вироби точно не зберігалися) зброї. Але є наслідки та негативні
результати, за якими можна робити певні
висновки.
БІЙЦІ З ПЕРЕДОВОЇ СКАРЖАТЬСЯ
НА ПОГІРШЕННЯ ЗОРУ
– Зайвий раз говорити про важливість догляду за здоров’ям очей – не
варто. Наші військовослужбовці люди
досвідчені, – продовжує розмову Юлія
Пімонова. – Водночас, як спеціаліст хочу
навести певну статистику щодо наших
прикордонників, які проходять службу
на передовій лінії. Всі вони, проходячи
медичний огляд, скаржаться на погіршення зору. У переважній більшості
передумови цих нарікань пов’язані з
системним використанням тепловізорів і приладів нічного бачення. Застосовуються ці прилади вночі, при мінімальному освітленні, тому очі вимушені
додатково напружуватися. Згадайте
аксіому, що кожен із нас неодноразово
чув ще з дитинства: телевізор диви-

тися тільки в освітленому приміщенні.
Інакше, при постійному порушенні цієї
поради, зір з часом може погіршуватися.
Тому такого роду скарги цілком логічні.
Організм людини запрограмований на
те, щоб удень вести активний спосіб
життя, а вночі – відпочивати. А от коли
і вночі необхідно не стуляти очей, то від
таких перенавантажень вони можуть
страждати. Одночасно фахово стверджую, що сітківка ока у таких випадках
залишається неушкодженою.

ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
Украiни
..

5

100%, якщо у людини здорова сітківка
і зоровий нерв. А ось недуги, які менш
поширені – найбільше потребують уваги
через небезпеку для зору. На першому
місці глаукома, вікова дегенерація сітківки і ураження ока діабетом – тобто ті
патології, що призводять до невиліковної
сліпоти.
Ці захворювання належать до мультифакторіальних. Тобто, немає єдиної
причини. Є багато факторів, які при
одночасному збігу можуть призвести до

Для цих трьох хлопців найстрашніше вже
позаду. Зір у всіх повернувся до показників,
що були у них до поранення. А у офіцера,
який переніс складну операцію, зір
відновився до 80 відсотків
ХВОРОБИ ОКА ВРАЖАЮТЬ
ЯК ВЕТЕРАНІВ, ТАК І МОЛОДЬ
– Погіршення зору знаходиться на
шостому місці за поширеністю серед усіх
захворювань в Україні. Щорічно з такими
проблемами наших громадян стає більше
майже на 4% – продовжує лікар Пімонова.
– Загалом негативна динаміка поширення
хвороб очей триває останні десять років.
Зокрема, 2015 року на 100 тисяч населення
зареєстровано більше восьми тисяч очних
захворювань, з них три тисячі виявлено
вперше, а на прийомі у офтальмологів
побувало більше трьох мільйонів пацієнтів зі скаргами на погіршення зору. У
структурі поширення хвороб ока та придаткового апарата понад 15% становить
катаракта, 13% – кон’юнктивіт і міопія,
більше 7% – глаукома.
Ці цифри, до речі, повністю відповідають власним спостереженням стану
здоров’я нашого персоналу. Хвороби,
пов’язані з очима, перестають бути прерогативою людей суто похилого віку. За
останні два роки під час планових медичних оглядів у трьох офіцерів віком до 45
років, я виявила катаракту. Причому це
захворювання було не на початковій стадії і розвивалося швидкоплинно. Цьогоріч двом військовослужбовцям встановлено діагнози – глаукома. А загалом за
останні два роки дванадцять прикордонників «придбали» це небезпечне захворювання.
Специфіка цієї хвороби полягає у тому,
що зір поступово «з’їдається» і закінчується цей процес незворотною сліпотою.
Тому хворі цієї категорії повинні бути під
постійним спостереженням. І чим раніше
глаукома виявляється і починається лікування, тим більше шансів на загальний
успіх. Якщо говорити про наших сивочолих ветеранів і офіцерів, які нещодавно
звільнилися зі служби, то кожен другий з
них має проблеми із зором, а очі кожного
п’ятого потребують хірургічного втручання.
Тому правильно буде поставити
питання: а які захворювання найбільш
актуальні з приводу можливої втрати
зору? Тому, що кон’юнктивітом пацієнт
перехворів і, як правило, без наслідків і
ускладнень забув про цей тимчасовий
недуг. Катаракта, хоч і поширена, але її
можна прооперувати і відновити зір до

захворювання. По-перше, це вік. У людей
старшого віку такі хвороби зустрічаються
в три-чотири рази частіше, ніж у молоді.
По-друге – супутня судинна патологія. Це
і гіпертонічна хвороба, і серцево-судинні
захворювання. Всі вони, як правило,
супроводжують офтальмологічні хвороби.
До факторів ризику відноситься і спадковість: якщо в роду пацієнта був хтось хворий, наприклад, на глаукому, то необхідно
регулярне спостереження офтальмолога.
Якщо ми говоримо про вікову макулярну
дегенерацію (її ще кваліфікують як регрес
центрального відділу сітківки ока), то фактори ризику – робота з яскравими джерелами світла. Це ті ж хірурги, кінооператори
та фотографи.
БОЙОВІ ПОДІЇ ЗМІНИЛИ ПОГЛЯДИ
НА СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
– Щоправда, бойові події на сході держави та випадки із засліпленням прикордонників на передовій змінили чимало
підходів щодо медицини. І я дуже радію
як лікар-офтальмолог, що у Головному
військово-медичному клінічному центрі
Державної прикордонної служби створено офтальмологічне відділення. Завдячуючи позиції керівництва Служби, для
наших потреб вже закуплено високоякісний японський мікроскоп. Звичайно, як
керівник новоствореного підрозділу, мрію
про окрему операційну та повноцінне відділення. Думаю, що мої думки збігаються
з планом розвитку відомчої системи охорони здоров’я.


P.S. Коли матеріал готувався до друку,
стало відомо, що загальний стан старшого
сержанта Антона Кекуха – стабільний,
периферичний зір відновився повністю (сто
відсотків зображення). Водночас внаслідок
формування післяопікового рубця на сітківці ока, в центрі лівого ока прикордонника
залишається незначна нечіткість зображення. Після виписки із Головного військовомедичного клінічного центру військовослужбовець залишатиметься під динамічним
наглядом лікаря і за місяць має прибути
для обстеження у прикордонний медичний
заклад. Сам же Антон Кекух прагне найскоріше повернутися у рідний підрозділ та продовжити військову службу.
Записав Андрій КУЧЕРОВ
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охорона праці
ЗАПОБІГТИ ПІДВИЩЕНІЙ
НЕБЕЗПЕЦІ
На
цей
час
напрацьовано
нормативно-правову базу діючих
норм чинного законодавства з
питань охорони праці, що відкриває
широкі можливості для її практичного застосування. З метою конкретизації завдань, їх своєчасного та
якісного виконання з максимальним
охопленням персоналу Служби здійснено цілий комплекс заходів. Це
сприяло досягненню бажаних результатів щодо ведення та комплектування штату посадовими особами із
числа старших техніків з технічного
нагляду та інженерів з охорони праці
у нашому відомстві.
У постійному режимі здійснюється професійне становлення на
місцях спеціалістів за безпосередньою участю державних службовців
сектору технічного нагляду та охорони праці Департаменту особового
складу. З огляду на те, що служба вартових рубежу пов’язана з підвищеною
небезпекою безпосередньо на місцях
та щодобово проводиться моніторинг
динаміки подій і змін у повсякденній
діяльності прикордонних колективів. Усе це разом дозволяє керівництву Служби приймати своєчасні та
обґрунтовані рішення на практиці,
а також аналізувати стан охорони
праці, здійснювати профілактику
нещасних випадків і своєчасно реагувати на виникаючі загрози.
ПРИЧИНИ
ТРАВМАТИЗМУ
Сьогодні, можливо як ніколи
раніше, важливо звернути увагу на
профілактику травматизму персоналу. Як свідчить аналіз нещасних
випадків, цей показник залишається
на досить високому рівні, а профілактичні заходи, не завжди дають бажані
результати. Крім того, і під час відпочинку необхідно бути уважним і обережним, аби уникнути травмування.
Станом на 23 квітня в Державній прикордонній службі України
з початку 2018 року сталося 198
випадків травматизму, 5 із них – з
летальним наслідком, 66 – під час
виконання службових обов’язків.
Особливе занепокоєння викликають
нещасні випадки, що мали місце під
час виконання службових обов`язків
та яких можна було уникнути. Це
травми, отримані під час необережного поводження зі зброєю, ДТП,
на заняттях фізичною підготовкою
і спортом, а також під час господарських та ремонтних робіт.
Почастішали випадки загибелі й
травмування внаслідок необережного поводження зі зброєю та порушення правил проведення стрільб.
Основними причинами цього є: відсутність у персоналу необхідних
знань тактико-технічних характеристик зброї; порушення заходів безпеки при поводженні з нею та боєприпасами, а також низька організація проведення самих стрільб.
Результати аналізу отриманих
травм та їх наслідків у веснянолітньому періоді 2017 року свідчать
про те, що в період з квітня по вересень суттєво збільшуються ризики

травматизму персоналу. Так, минулого року у відомстві зареєстровано
339 випадків травмування персоналу,
з них 6 – із летальним наслідком,
112 – під час виконання службових
обов’язків. Усе це свідчить про те,
що системну роботу на місцях щодо
збереження життя та здоров’я персоналу організовано на недостатньому
рівні. Керівництво та відповідні посадові особи пасивно спостерігають за

також розвивати інстинкт самозбереження як природний спосіб уникнути
небезпеки в екстремальних випадках.
Для забезпечення виконання заходів безпеки нещодавно підготовлено
розпорядження Адміністрації Державної прикордонної служби України
«Про стан охорони праці у I кварталі та
завдання щодо запобігання нещасним
випадкам у весняно-літньому періоді».
До заходів, що мають проводитися на

Особливу увагу командирам усіх
діючих ланок Служби необхідно
акцентувати на роботу з молодим
поповненням, в тому числі з воїнами строкової служби з питань
збереження життя та здоров’я, недопущення травматизму та каліцтва.
Адже призову у першому півріччі
підлягає понад одна тисяча молодих
людей, які, з огляду на свій вік, перебувають у групі підвищеного ризику.

Безпеку
диктують знання
ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ВІД ТРАВМАТИЗМУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІВ
ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТІЙНО
ПЕРЕБУВАЮТЬ У РЕЖИМІ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ КЕРІВНИЦТВА
CЛУЖБИ ТА, ЗОКРЕМА, ПОСАДОВИХ ОСІБ, ЯКІ ЗА СВОЇМ
ПРИЗНАЧЕННЯМ ВИКОНУЮТЬ СЛУЖБОВІ ОБОВ`ЯЗКИ З ПИТАНЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВІДОМСТВІ.
незадовільним станом охорони праці
та військової дисципліни у підпорядкованих підрозділах. Проведення
інструктажів щодо виконання різних
видів робіт (особливо господарських,
будівельних та ремонтних), пересування на автомобільному транспорті
на службі й у побуті, а також купання
у водоймах організовуються і здійснюються формально і, як наслідок,
не дають очікуваних результатів.
ДОПОМОЖУТЬ
НАВИЧКИ
Більшість випадків травмування
відбуваються через недбалість і безвідповідальність персоналу у ставленні
до власного здоров’я та нехтування
правилами безпеки. Тому важливим
завданням у роботі з профілактики
травматизму є формування навичок безпечної поведінки. Необхідно
пам’ятати, до яких наслідків можуть
призвести необережне поводження
зі зброєю, порушення Правил дорожнього руху тощо. Варто пам’ятати:
краще безпечніше, ніж швидше, а

місцях входять додаткові заняття з
питань безпеки дорожнього руху, поведінки на воді з прийняттям відповідних заліків, а також проведення занять
за участю медичного персоналу про
надання першої долікарської допомоги
при нещасних випадках.
2018 року Всесвітній день охорони
праці за рекомендацією МОП відзначався 28 квітня під девізом «Захищене і здорове покоління». Наведені
в тексті Звернення оргкомітету щодо
проведення цього року практичних
дій з нагоди Дня охорони праці в
Україні є актуальними також для персоналу відомства. Враховуючи, що в
Держприкордонслужбі триває призов
на військову службу, наше завдання –
зберегти молоде покоління як безцінний потенціал для майбутнього
становлення ефективної і сильної
держави. Значну роль у цьому відведено керівникам усіх рівнів, дії яких
повинні бути спрямовані на дотримання правил безпеки у всіх сферах
діяльності та формування культури
охорони праці у відомстві.

Аби запобігти нещасним випадкам серед персоналу у веснянолітньому періоді керівники всіх ланок
мають посилити контроль за виконанням вимог законодавства України
та нормативних документів Адміністрації ДПСУ. Це допоможе суттєво підвищити дієздатність людей
при виконанні поставлених завдань.
Адже лише за умови наявності здорового організму можна отримати
якісний результат і це, звичайно ж,
притаманне виконанню функцій з
надійного забезпечення політичних,
економічних та військових інтересів
країни на її передніх рубежах.


P.S. Під час підготовки цього матеріалу до друку зі Львова надійшло повідомлення від інженера з охорони праці
Львівського прикордонного загону Володимира Чамари про проведення в Західному управлінні семінару-наради з профілактики травматизму.
Позитивом стала і участь у заході
представників Головних управлінь Держпраці та Фонду соціального страхування
у Львівській області. Така практика вже
впродовж декількох років стала доброю
традицією у львівських охоронців кордону під час проведення заходів до Дня
охорони праці.
Ігор ЛИСИЦИН
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заради життя

Незгасиме мил

сердя

У КВІТНІ ЦЬОГО РОКУ
ОФІЦІЙНО ВІДЗНАЧАЛОСЯ
100-РІЧЧЯ З ДНЯ СТВОРЕННЯ
ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО
ХРЕСТА УКРАЇНИ — НАЙБІЛЬШ
ЧИСЛЕННОЇ В НАШІЙ ДЕРЖАВІ
ГУМАНІТАРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

У

1918 році в Києві 18 квітня
відбувся перший з’їзд Товариства Червоного Хреста
України. Саме ця дата стала
початком роботи організації. Першочергово товариство допомагало
біженцям та військовополоненим,
турбувалося про інвалідів і дітейсиріт, боролося з голодом та епідеміями, організовувало лазарети, шпиталі та харчувальні пункти.
Під час Другої світової війни товариство Червоного Хреста підготувало
і направило на фронт понад сто тисяч
медичних сестер та санінструкторів,
відкрило перший донорський пункт
у Києві. Завдяки відданій праці учасників організації надавалася своєчасна медична допомога, що врятувала значну кількість поранених.
Роботу тринадцяти українських сестер милосердя під час бойових дій
було відзначено медаллю ім. Флоренс Найтінгейл. Ліга Міжнародного
Червоного Хреста з 1912 року нагороджує цією найвищою відзнакою
дипломованих медичних сестер і
добровільних санітарок, які відзначилися під час війни і у мирний час
хоробрістю й винятковою відданістю
людям, чиє життя було під загрозою.
На медалі зображено жінку зі свічкою
у руці як символ добра, світла, милосердя і надії.
Страшні події 26 квітня 1986 року
стали серйозним випробуванням для
організації. Співробітники Червоного
Хреста знаходили домівки для переселенців Прип’яті, надавали грошову
та медичну допомогу евакуйованим.
Для обслуговування постраждалих
цивільних було направлено понад
200 сестер милосердя та спецавтотранспорт до забруднених районів.
1990 року за ініціативи Товариства Червоного Хреста України та
підтримки Міжнародної Федерації
Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця започатковано Міжнародну Чорнобильську програму
гуманітарної допомоги і реабілітації.
У рамках програми, що була найдовшою з усіх гуманітарних програм
Червоного Хреста в світі, 1,6 млн осіб
пройшли обстеження пересувними

діагностичними бригадами, тисячі
людей отримали необхідні медпрепарати та психологічну допомогу.
При підтримці Німецького Червоного
Хреста Міжнародна Чорнобильська
програма гуманітарної допомоги і
реабілітації продовжується у Волинській області, де місцеві жителі й
сьогодні відчувають на собі наслідки
катастрофи.
За вікову історію діяльності Товариство здійснило мільйони благородних вчинків, спрямованих на допомогу нужденним та постраждалим
від надзвичайних ситуацій і збройних конфліктів.
З 2013 року, не полишаючи проблем вразливих категорій населення,
Організація працює в особливому
режимі. Новоутворені загони швидкого реагування надають допомогу
постраждалим під час громадського
неспокою. У період з 2014 року по
цей час гуманітарну допомогу було
надано понад 1 млн внутрішньо
переміщеним особам із зони збройного конфлікту та Криму на загальну
суму понад 388 млн гривень.
За часи буремних подій на сході
України за рахунок публічних
пожертв та угод про партнерство
Товариство надало гуманітарну підтримку населенню. Це продукти
харчування, одяг, взуття, предмети
побуту, медикаменти та засоби гігієни, кошти на лікування, оздоровлення та реабілітацію постраждалих,
а також матеріальна підтримка сімей
загиблих, інвалідів і учасників збройного конфлікту.

У рамках проектів, націлених на
підвищення добробуту отримувачів
допомоги, члени організації докладають чимало зусиль на подолання
наслідків стресових ситуацій конфлікту в Україні. Команда досвідчених спеціалістів надає психосоціальну підтримку людям, які
втратили рідних, місця проживання,
страждають від психічних травм тощо.
Адже для учасників воєнного конфлікту не менш тривалий та тяжкий
процес становлення у мирному бутті,
перестати жити за правилами війни
та будувати плани на майбутнє. Понад
13 000 осіб з числа внутрішньо переміщених громадян, демобілізованих
військовослужбовців та членів їхніх
родин стали учасниками проекту.
Долаючи
виклики
складного
українського сьогодення Товариство
Червоного Хреста бере участь у міжнародних гуманітарних програмах,
що потребують безпосередньої участі
і на території України. Серед таких
проектів – допомога нерегулярним
мігрантам. Збільшення збройних
конфліктів, стихійних лих та техногенних катастроф погіршили соціальний стан багатьох людей. Завдяки
географічному розташуванню, ліберальному законодавству, Україна
залишається привабливою для шукачів кращого життя і як транзитна країна, і як країна призначення, що створює для держави нові виклики.
Необхідність пошуку шляхів урегулювання міграційних потоків і протидії незаконній міграції в Україні спонукає Національне Товариство сприяти

виконанню державою її міжнародних
зобов’язань щодо захисту прав біженців
та шукачів притулку, які належать до
найбільш уразливих категорій громадян. З цією метою Товариство Червоного Хреста України за підтримки Міжнародного Комітету Червоного Хреста,
Адміністрації Державної прикордонної
служби України здійснює з 2004 року в
Закарпатській області, а з 2008 року –
у Волинській та Чернігівській областях програму з відновлення родинних
і консульських зв’язків для затриманих в Україні нерегулярних мігрантів,
які перебувають у місцях тимчасового
тримання органів охорони державного
кордону в Західній Україні.
Оскільки в найближчому майбутньому добробут у країнах, звідки прямують мігранти, вочевидь не поліпшиться,
то згадана програма залишатиметься
актуальною. За сприяння Червоного
Хреста іноземці в пунктах тимчасового
тримання мають змогу передати рідним звістку про себе, зателефонувати в
найвіддаленіші країни світу, отримати
гуманітарну допомогу у вигляді засобів
гігієни, сезонного одягу та взуття.
За 100 років своєї діяльності Товариство ствердило свою гуманітарну
роль, ставши надійною опорою та
підтримкою громадянам у найскрутніші часи. В сучасних умовах нашого
життя та процесах в Україні організація Червоного Хреста розробляє нові
методи реалізації своїх завдань із
впровадженням сучасних технологій,
розвитком кадрового потенціалу та
волонтерського руху.
Зник безвісти, поранений, загинув – слова, які до 2014 року асоціювалися з історією Другої світової війни.
А зараз у буденну лексику українців
ввійшли нові слова, давно відомі, але
по-справжньому зрозумілі для кожного
тільки сьогодні – Майдан, АТО, війна…
Там де найскладніше, не ховаючись від
болю і труднощів, прості люди з червоним хрестом на серці виконують своє
покликання – бути поруч з людьми,
всіляко допомагати їм, робити життя
кращим. Адже справжнє милосердя –
це передусім конкретні справи.

Підготувала Тетяна ГАЙДА
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від щирого серця!
Рада та актив Одеської обласної громадської організації ветеранів прикордонної служби «Ветеран
кордону» Одеського прикордонного
загону щиро та сердечно вітають ювілярів: підполковників запасу та у відставці БАРАБАНОВА Євгена Васильовича – з 65-річчям, КОНОНЯКУ
Миколу Миколайовича з 55-річчям, вдову прикордонника ЄЛЕСЕВУ
Галину Вікторівну з 60-річчям;
іменинників травня: підполковника
запасу УСОВА Олега Миколайовича; підполковника у відставці
ЯКУШЕВА Григорія Миколайовича; підполковників: ШПАЧЕНКА
Андрія Вікторовича, КОЗАЧУК
Анжеліку Миколаївну; майорів у
відставці: СОКОЛОВСЬКОГО Володимира Миколайовича, КОРНІЙЦЯ
Ігоря Леонідовича; старших прапорщиків у відставці: КУПРІЯНОВА

Анатолія Михайловича, ЗАГОРНОГО
Івана
Олександровича,
БУДНИКА Віктора Йосиповича,
КИРИЛЮКА Сергія Анатолійовича,
ПЛЕХАНОВА Олександра Георгійовича; вдову прикордонника СЛОБОДЯНЮК Ольгу Павлівну, а також
особовий склад, ветеранів, учасників Другої світової війни, учасників
бойових дій та членів їхніх сімей
Одеського, Ізмаїльського гарнізонів,
Могилів-Подільського,
БілгородДністровського, Подільського, Херсонського прикордонних загонів з
Днем Перемоги над нацизмом та із
100-річчям створення Прикордонної
служби України!
Бажаємо
міцного
здоров’я,
наснаги, успіхів у роботі, службовій
діяльності та на заслуженому відпочинку! Щастя вам та мирного травневого неба!

(044) 527-67-17, 527-67-41, (099) 709-15-91, м. Київ, вул. Світла, 6

цей день в історії
1907 — У Києві засновано Українське наукове товариство.
1914 — Переліт Київ—Гатчина
(1277 км за 7 год. 45 хв. часу) П. Нестерова з механіком Г. Нелідовим.
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:

61023

1944 — Держкомоборони CPCP ухвалив переселити кримських татар на Схід.
2014 — Псевдореферендуми на
Донеччині та Луганщині щодо статусу цих областей.

шана

Янгол «Новоселиці»

П

ПАМ’ЯТНИК НА ЗНАК ШАНИ
ТА МУЖНОСТІ ВОЇНІВПРИКОРДОННИКІВ, ЯКІ
ЦІНОЮ ВЛАСНОГО ЖИТТЯ
ВІДСТОЮВАЛИ ІНТЕРЕСИ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ, ВІДКРИЛИ У ВІДДІЛІ «НОВОСЕЛИЦЯ» ЧОПСЬКОГО ЗАГОНУ.
ПРЕЗЕНТАЦІЮ ЯНГОЛА,
ЩО З ХРЕСТОМ У РУКАХ
МОЛИТЬСЯ ЗА МИР ТА ПРОЦВІТАННЯ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ, ПРИУРОЧИЛИ
ДО ДНЯ ПРИКОРДОННИКА,
А ВІДКРИЛИ ДО СВЯТА
ГЕОРГІЯ ПОБІДОНОСЦЯ –
ПОКРОВИТЕЛЯ ЗАХИСНИКІВ
ВІТЧИЗНИ. ЛЕВОВУ ЧАСТКУ
У ДИЗАЙН ТА СТВОРЕННЯ
СТАТУЇ ВНЕСЛИ ОСОБИСТО
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ ВІДДІЛУ «НОВОСЕЛИЦЯ».
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Чергова по номеру
З питань розміщення реклами звертатися у Головний центр
ÀÍÄÐ³É ÃÅÐÀÑÈÌÊ²Â
Наталія УСТЬЯНЦЕВА
стратегічних комунікацій ДПСУ за тел.: (044) 239-84-75

ривітали прикордонників
зі святковою подією керівники Перечинської районної адміністрації та Новоселицької селищної ради, а також
директор місцевої загальноосвітньої
школи. Окремі слова подяки керівництво Чопського загону висловило
директору
ТОВ
«ЗакарпатЗахідтранс», директору Перечинської
ЗОШ-інтернату, які також долучилися
до спорудження пам’ятника.
– Виконавши військовий обов’язок, не всі наші побратими змогли
повернутися до рідних домівок. За
час агресії Російської Федерації сімдесят прикордонників загинули та
п’ятеро пропали безвісти. Відкриваючи цей пам’ятник, ми віддаємо
шану загиблим і готовність наших
військовослужбовців до останнього
виконувати свій обов’язок», – зазначив на відкритті монумента начальник Чопського прикордонного загону
підполковник Юрій Михайлюк.
У свою чергу, голова ветеранської організації Олександр Гриньов
висловив сподівання:
– Такий пам’ятний знак нагадуватиме кожному молодому воїну про
безсмертний подвиг його попередників та про те, що охороняти кожен
сантиметр кордонів Батьківщини –
священний обов’язок і найголовніша
справа того, хто склав Присягу на
вірність українському народові.
По завершенні урочистостей учні
Новоселицької середньої школи підготували концертну програму. Пісні
та виступи дітлахів додали святкового настрою та позитиву у прикордонні будні.
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