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Ці стіни бачили багато,
тут люди вірять у дива

Напередодні професійного свята людей у білих халатах
ми завітали до Львівського клінічного
госпіталю, аби познайомитися з
пацієнтами й персоналом одного з
найавторитетніших лікувальних
закладів України.
стор.
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актуальна тема

Прикордонник
Відтепер ми рівніУкраїни

Вічний подвиг
75 років тому гітлерівський рейх віроломно
напав на Радянський Союз.
22 червня війська вермахту
розпочали військову операцію
«бліцкриг» – війну, що
передбачала швидкий розгром
учорашнього союзника з переділу
карти Європи.
стор.

6-7

Держава усунула диспропорцію у
грошовому забезпеченні прикордонників і
представників інших військових структур.
Фінансово-економічне управління
Адміністрації Держприкордонслужби
роз’яснює порядок відповідних нарахувань
та визначення розміру грошового
утримання прикордонників залежно від
місця проходження служби та посади.
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Прикордонник
України
¹ 23 (5517)
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Новобранці їдуть на кордон

2

стор.

кордон за тиждень
Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî
1,611 ìëí îñ³á
òà 373 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 52 îñîáè,
çîêðåìà 2 íåçàêîííèõ ì³ãðàíòà

Âèëó÷åíî 11 îäèíèöü çáðî¿,
29 áîºïðèïàñ³â
òà 6,07 êã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 1,703 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Кордон
зі Словаччиною:
добросусідство
поширюється
Президентом Петром
Порошенком погоджено зміни до
Угоди між Україною та Словацькою
Республікою про місцевий
прикордонний рух від 30 травня
2008 року. Проект документа,
зокрема, передбачає надання
жителям прикордонної зони
дозволів на спрощений перетин
рубежу з правом безперервного
перебування у прикордонній зоні
іншої держави до 90 днів, а також
поширює дію Угоди між Україною
та Словаччиною про місцевий
прикордонний рух додатково на 30
населених пунктів України.
Яна ШЕВЧУК

Під пильним оком
Прем’єр-міністр України
Володимир Гройсман підписав
прийняту Урядом постанову про
створення двадцяти мобільних
груп із запобігання та виявлення
порушень на митниці. До складу
новостворених підрозділів увійдуть
представники Державної фіскальної
служби, Державної прикордонної
служби та Національної поліції.
Координацію їх роботи покладено
на Міжвідомчий цільовий центр, що
працюватиме при ДФС. Мобільні
групи отримають безперешкодний
доступ до всіх зон митного контролю
та транспортних пунктів перетину
кордону, у тому числі в аеропортах
та портах. Окрім того, вся їх
робота передбачає повну фото- та
відеофіксацію. Постановою також
визначено матеріально-технічне
забезпечення роботи Міжвідомчого
цільового центру і мобільних груп,
яке дозволить забезпечити належну
оперативність і знизить ризики
корупційних впливів.
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Новобранці їдуть на кордон
Днями у Національній академії
Держприкордонслужби імені Богдана
Хмельницького і Навчальному центрі
підготовки молодших спеціалістів
військовослужбовці-строковики склали
Присягу на вірність українському народові.

Володимир ЗАХАРЧУК,
Катерина СОРОКОПУД
В урочистій церемонії, яка відбулася в Академії, взяв участь Голова Служби генерал-полковник
Віктор Назаренко, а також керівники області та
міста, ветерани, батьки й друзі призовників.
Усвідомлюючи важливість події та власну
відповідальність за майбутнє країни, понад
500 молодих бійців, чітко карбуючи крок, один
за одним виходили на середину плацу для проголошення Присяги. Стримуючи хвилювання,
вони давали клятву на вірність народові України та державі. Звучали знайомі кожному, але
сповнені глибокого змісту слова: «…урочисто
присягаю Українському народові завжди бути
йому вірним і відданим, обороняти Україну,
захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність…».
Після цього священнослужителі вже традиційно освятили новобранців та благословили їх на військову справу.
Також учасники заходу вшанували хвилиною
мовчання своїх бойових побратимів, які ціною
власного життя відстояли нашу незалежність.
– Нині у запеклих боях за свободу, єдність
і недоторканність нашої землі прикордонники
демонструють приклад вірності Присязі, відданості своєму народові та героїчної самопожертви. Ми схиляємо голови перед тими, хто
до кінця виконував свій військовий обов’язок.
Вічна пам'ять і слава Героям! – заявив Голова
Держприкордонслужби України генералполковник Віктор Назаренко.
Вітаючи молодих захисників Вітчизни
зі знаменною подією в їхньому житті,

ректор закладу генерал-майор Олег Шинкарук
закликав пам’ятати цей день як особливу мить
непорушної клятви патріота, адже для молодої
людини – велика честь стояти на варті миру та
незалежності Батьківщини.
Варто зазначити, що новобранці пройшли
курс загальновійськової підготовки, під час
якого отримали необхідні знання та навички.
Крім того, вони виконали навчальні вправи на
одному з військових полігонів академії.
У Навчальному центрі підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби імені
генерал-майора Ігоря Момота слова Присяги
виголосили 144 новобранці.
Цій події передувала місячна базова підготовка та курс молодого бійця. У стінах Центру проходила військова та фізична підготовка
юнаків. Їх навчали тактики прикордонної
служби та правил особистої безпеки.
Привітати новобранців прибули перший
заступник Голови Держприкордослужби

обмін досвідом

Прикордонна наука – колегам

Оподаткування
пенсій торкатиметься
11 тисяч осіб

Сергій ПОЛІЩУК

генерал-лейтенант Василь Серватюк, представники обласної та міської влади, керівництво й персонал Навчального центру, ветерани та духовенство, а також їхні рідні й друзі.
– Сьогодні військовослужбовці нового
поповнення склали Військову присягу на
вірність українському народові. Це священна
клятва з честю та вірністю служити задля
миру на рідній землі, – звернувся до молодих
людей Василь Серватюк.
Він також подякував батькам за виховання
синів – справжніх патріотів своєї Батьківщини
та запевнив, що жоден військовослужбовецьстроковик не залучатиметься до виконання
завдань у зоні проведення АТО, а служитиме
в мирних регіонах.
Присутні поклали квіти до пам’ятників
«Прикордонникам усіх поколінь» та «Алеї
слави», а завершився ритуал складання Військової присяги урочистим маршем молодого
поповнення.
n

урочистості

Руслан ЧЕРНЮК

Президент Петро Порошенко
підписав Закон «Про внесення
змін до Податкового кодексу
України щодо звільнення від
оподаткування пенсій», прийнятий
Верховною Радою 2 червня.
Необхідно зауважити, що Закон
не розповсюджуватиметься на
громадян які отримують пенсії понад
10 тисяч гривень. Оподаткування
і надалі дійсне для 11 тисяч осіб.
Їм доведеться сплачувати з пенсій
податок, розміром 18% від суми
пенсійної виплати. Віце-прем’єр
Павло Розенко, зауважив, що ті
пенсіонери, які отримують пенсію
від 4 до 10 тисяч гривень тепер не
платитимуть податки. Серед них
левову частину складають колишні
чорнобильці, науково-технічні
працівники, військові. Загалом
оподаткування пенсій скасували
понад 350 тисяч пенсіонерів.
Водночас працюючим пенсіонерам
залишили норму про 80-відсоткову
виплату пенсії до кінця цього року.
За словами Розенка, якщо цю норму
прибрати, то бюджет не доотримав
би понад 1,5 мільярда гривень.
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Кінологи
присягнули
на вірність
У Кінологічному навчальному центрі
301 військовослужбовець строкової служби
присягнув на вірність українському народу і
державі. Уперше в історії закладу відбулося
символічне приведення до присяги 69
службових собак, текст за яких зачитали
кінологи.

Михайло ВДОВЕНКО

У Національній академії
Держприкордонслужби завершилися
курси з питань аналізу ризиків
та кримінального аналізу для
співробітників Національної поліції,
організовані в рамках проекту
міжнародно-технічної допомоги.

Володимир ЗАХАРЧУК
Захід організовано за сприяння й фінансової підтримки Міжнародної організації з
міграції та Держдепартаменту Сполучених
Штатів Америки. Під час навчань викладачі

кафедри прикордонної безпеки та управління
оперативно-розшуковою діяльністю за окремо
розробленою програмою підготували 36 співробітників Національної поліції України.
Курси проведено на базі системи підготовки офіцерів-аналітиків Держприкордонслужби. Крім цього, організатори навчань
врахували сучасні європейські практики,
зокрема досвід Прикордонної варти Респуб
ліки Польща та спільну інтегровану модель
аналізу ризиків відомств європейських країн.
Система аналізу ризиків потребує постійного вдосконалення, тому навчаючи колег з
інших силових структур, фахівці прикордонного відомства підвищують і власний професійний рівень.
n

В урочистостях взяли участь начальник
Західного регіонального управління генералмайор Володимир Єгоров, представники обласної та районної влади, ветерани-прикордонники
й отець Роман Возняк. Також було запрошено
рідних і близьких новобранців.
Після проведення присяги гостям організували екскурсію, під час якої показали
матеріально-технічну базу Навчального центру. Кінологи провели показовий виступ зі
службовими собаками.
n
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кордон 2016

Прикордонник
України

3

гарячі будні
Наркодилери
з посвідками
екологів

Бізнес не клеїться
З початку року відмічається суттєва
активізація протиправної діяльності
організованих злочинних угруповань щодо
незаконного переміщення тютюнових
виробів через українсько-румунську ділянку
державного кордону в межах Чернівецької,
Івано-Франківської та Закарпатської
областей.

Володимир ПАТОЛА
Розмах, із яким діє «тютюнова мафія»,
вражає. Для переправлення використовуються
кінні каравани, всюдиходи, а також водолазне
спорядження. При цьому в діях правопорушників спостерігаються відкрита зухвалість,
спрямована на перешкоджання несенню
служби прикордонниками, злісна непокора
законним вимогам правоохоронців, спроби
пошкодження інженерно-технічних споруд
на кордоні, а також підбурювання місцевого
населення до проведення акцій протесту та
блокування прикордонних нарядів.
– Йдеться не про одиничні випадки, коли
приватна особа переносить декілька пачок чи
блок сигарет, а про організовані схеми. – розповідає директор Департаменту охорони державного кордону генерал-майор Анатолій Махнюк.
Зважаючи на масштаб неправомірного
бізнесу, велику протяжність українськорумунського кордону, де проводяться оперативнопрофілактичні заходи (432 км), складні фізикогеографічні умови, штатних сил Мукачівського
та Чернівецького загонів для гарантованого
перекриття каналу нелегального експорту було
недостатньо. Адже тримати постійний заслін
по всьому українсько-румунському рубежу, розраховуючи тільки на них неможливо. До того ж
зловмисники застосовують сучасну техніку для
спостереження за прикордонниками і точно знають, де й коли можна прошмигнути з товаром, не
ризикуючи зустріти наряд.

Виходом може бути лише збільшення кількості співробітників, щоби щільність охорони
не залишала навіть поінформованим опонентам ані найменшого шансу, та удосконалення
тактики дій.
З метою стабілізації обстановки з 22
березня нинішнього року організовано
та проводиться комплекс оперативнопрофілактичних заходів, до яких максимально
залучено наявні резерви центрального й регіонального рівнів (до 200 військовослужбовців,
30 автомобілів, 20 службових собак).
Ці заходи було продовжено в рамках спільної прикордонної операції «Кордон-2016».
Добре показали себе в роботі мобільні
групи, здатні за необхідності протягом тривалого часу діяти абсолютно автономно. Від
Кінологічного центру задіяно значну кількість
інструкторів з собаками. Використовуються
мобільні тепловізійні комплекси. Налагоджено взаємодію з іншими вітчизняними
правоохоронними органами та румунськими
колегами.
У районі проведення операції введено
певні обмеження. Приватним особам було
обмежено без нагальних причин перебування
на висотах, зручних для спостереження за
нарядами та лінією рубежу. Втім, представники відомства зробили усе можливе, щоби
уникнути незручностей для добросовісних
мешканців прикордоння.
Здавалося б, за таких умов експортерамнелегалам варто зупинитися. Проте жага
швидкого заробітку виявляється непереборною. Тож намагання випробувати свою вдачу
постачальники українського тютюну не припиняють, часто наражаючи на небезпеку і
власне життя. Ось декілька епізодів цього
упертого протистояння представників закону
та не зовсім чистого бізнесу.
28 квітня вартові рубежу виявили неподалік від річки Тиса невідомого в гідрокостюмі
з п’ятьма пакунками цигарок. Плавець, певна
річ, спробував утекти, але в результаті скоординованих дій військовослужбовців і співро-

бітників поліції порушника вдалося затримати.
За декілька днів до цього – 14 квітня – «зелені
кашкети» також на березі Тиси, поблизу Солотвина, виявили групу водолазів з чотирма пакунками цигарок. Порушники кинулися тікати і
навіть попереджувальні постріли виявилися
неефективними. Зрештою, влучний постріл зі
спеціального засобу таки зупинив одного з них.
Чоловікові було надано допомогу.
Варто зазначити, Тиса – річка гірська, зі
своїми нерівностями дна та особливостями
течії. Занурюватися тут досить небезпечно.
Тільки цього року двоє перевізників потонули
при спробі підводного переправлення тютюнових виробів через кордон.
25 травня спільною міжвідомчою групою
прикордонників Чернівецького загону та співробітників СБУ затримано п’ятьох осіб, які на
двох автомобілях перевозили 60 ящиків цигарок. Улов доставили до відділу прикордонної
служби «Черепківка».
6 червня 29-річний громадянин України
прибув у пункт пропуску «Порубне» на старенькому Опелі «Астра». В крихітному, як для
таких цілей, легковику було облаштовано 13
схованок, де помістилося 1600 пачок цигарок
різних марок на суму понад 20 тисяч гривень.
Загалом у результаті операції на даний
момент затримано 156 порушників державного кордону, 28 незаконних мігрантів,
контрабандних вантажів на суму більше трьох
мільйонів гривень.
Природно, що зустрівши такі перешкоди, контрабандисти намагаються, у свою
чергу, ускладнити життя прикордонникам.
Зокрема, спробували підбурити місцеве населення до протестів. Утім, після комплексу
роз’яснювальних заходів бажаного розвитку
провокації так і не отримали.
– Вважаю, що мети, яку визначали, досягнуто, – зазначає Анатолій Махнюк. – Але, як
би важко не було, ми не збираємося припиняти заходів посилення. Зараз діє уже третя
ротація груп. У планах надалі – застосування
прикордонної авіації.
n

У результаті операції,
проведеної оперативниками
Держприкордонслужби,
Національної поліції та СБУ,
викрито канал постачання
наркотиків з Голландії в
Україну. За організованим
злочинним угрупованням, котре
налагодило переправлення та
збут контрабанди, стежили
близько десяти місяців.
Правоохоронцям вдалося
встановити усі ланки
наркомережі – від організатора
до безпосередніх продавців.
Усього до організації входило
п’ятеро зловмисників. На
кінцевому етапі було здійснено
контрольований пропуск через
кордон партії наркотиків, а
під час обшуків вилучено
партію кокаїну та амфетамінів.
Варто зазначити, що злочинці
використовували підроблені
посвідчення Комітету з охорони
навколишнього природного
середовища, Комітету по
боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю
Всеукраїнської громадської
організації «Народна рада».
Сергій ЯКИМЕЦЬ

Терорист –
«просвітник»
У контрольному пункті
«Мар’їнка» прикордонники
Краматорського загону
затримали 40-річного
громадянина України, який
прямував через лінію
розмежування автомобілем
«Ауді». Цікаво, що на машину
спрацював службовий собака
Чак, натренований на пошук
зброї і боєприпасів. І, як
виявилося, недаремно. Під
час огляду в обшивці задніх
дверцят прикордонники виявили
схованку з гранатою РГ-42.
А «бонусом» до неї стала
проросійська пропагандистська
книга «Украина – это Россия».
Вочевидь, «для душі».
Олександр
ШАПОШНИКОВ

Невдалий рейс
«антиквара»
Громадянина Німеччини
спіймали на контрабанді у
пункті пропуску «Ягодин», що
на Волині. Чоловік намагався
виїхати з України автомобілем
«Рено», однак прикордонники
Луцького загону, запідозривши
його у порушенні законодавства,
ініціювали поглиблений огляд
машини. І не помилилися. Як
з’ясувалося – водій небайдужий
до старовинних «дрібничок».
У його багажі знайшли
вісім старовинних картин,
29 рідкісних підручників
XVIII-XX століття, дерев’яну
статуетку, підсвічник,
портсигар та чорнильницю з
каменю. У результаті водія,
транспортний засіб і речі, які
можуть становити культурну та
історичну цінність, передали
співробітникам СБУ.
Людмила ТКАЧЕНКО
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19 червня – День медичного працівника
Привітання Голови Державної
прикордонної служби України
з нагоди Дня медичного працівника
Від імені Колегії Державної прикордонної
служби України та себе особисто щиро і сердечно вітаю усіх працівників служби охорони
здоров’я прикордонного відомства з професійним святом – Днем медичного працівника.
Висловлюю найтепліші слова вдячності
представникам цієї найгуманнішої в світі
професії. Ви вмотивовані гуманністю обраної справи, адже ваше покликання – це повертати людям радість життя. Завдяки вашій
професійній майстерності повертаються до
прикордонного строю хворі та поранені.
Упевнений, що ваша щоденна наполег
лива, самовіддана, чесна праця та громадянська відповідальність стануть запорукою якісної й доступної медичної допомоги
тим, хто її потребує.
За вірність клятві Гіппократа і сердечну
чуйність – висока шана вам від особового
складу прикордонного відомства!
Бажаю вам мирного неба, міцного здоров’я,
родинного благополуччя, нових звершень і невичерпної енергії у праці. Нехай здійснюються
ваші кращі задуми і буде щасливою доля!
Миру і добра вам, вашим рідним і близьким!
Голова Державної прикордонної
служби України
генерал-полковник В. НАЗАРЕНКО

Щоб воїни повернулися у стрій
Бойовий досвід завжди збагачував медицину новими
знаннями. З розвитком військової справи розвивається й
медична підтримка тих, хто воює. Мета військової системи
лікування прикордонного відомства – надати кожному
постраждалому необхідну допомогу, а також забезпечити
максимальні шанси на виживання та відновлення функцій
протягом усього процесу лікування. З початком бойових дій на
сході держави ці питання стали особливо актуальним.
Генерал-майор
медичної служби
Валентин ВОЛОХА,
начальник управління
охорони здоров’я
Адміністрації Державної
прикордонної служби,
заслужений лікар України
Специфікою службової діяльності Держ
прикордонслужби України була й залишається
охорона державного кордону. Сучасні виклики
змусили переглянути підходи до організації як
стратегії охорони і оборони рубежу в цілому, так
і до логістичного забезпечення зокрема. Це стосується й системи охорони здоров’я.

Враховуючи активні бойові дії та
пов’язані з цим загрози ресурсних втрат,
вже на початку антитерористичної операції у прикордонному відомстві було
сформовано «дорожні карти» медичного
забезпечення для кожного прикордонного
загону. Власне, було створено так званий
алгоритм надання медичної допомоги з
моменту поранення до повного одужання.
При цьому клінічні госпіталі, розташовані
у Києві, Львові та Одесі, а також медикосанітарні частини та підрозділи медичного
забезпечення органів державного кордону
переведено на режим функціонування в
умовах особливого періоду.
Передбачено перепрофілювання санаторію «Аркадія» (Одеса) в «госпіталь для
легкопоранених» та збільшення на 50 від-

сотків ліжкової потужності медичних закладів військової ланки. Крім цього, сформовано лікарсько-фельдшерські бригади для
надання долікарської та першої лікарської
медичної допомоги. На потенційно загрозливих ділянках за рахунок персоналу клінічних госпіталів і медико-санітарних частин посилювалися медичні підрозділи військової ланки. Такі підрозділи розгорнуто в
Луганському, Краматорському і Донецькому
прикордонних загонах, а в санаторії «Аркадія» почало функціонувати відділення
медичної реабілітації. З метою психологічної реабілітації та адаптації учасників антитерористичної операції у Центральному
клінічному госпіталі створено відділення
неврозів.
Незважаючи на обмежене бюджетне
фінансування, за підтримки керівництва
Служби вдалося завершити будівництво
відомчого госпіталю у Харкові та організувати роботу щодо його облаштування й
оснащення.
Впроваджено евакуацію поранених санітарним авіатранспортом. Зазначу, що 80 відсотків поранених прикордонників евакуйовано авіацією Держприкордонслужби. Хочу
зазначити, що завдяки вжитим заходам не

Ці стіни бачили багато, тут люди вірять у див
Зберегти життя та
здоров’я кожної людини
незалежно від ситуації,
можливостей та фатального
збігу обставин – такий
принцип сповідують
працівники усіх медичних
установ прикордонного
відомства. Напередодні
професійного свята людей у
білих халатах ми завітали
до однієї з них – Львівського
клінічного госпіталю, аби
познайомитися з пацієнтами
й персоналом та дізнатися,
як працюється сьогодні
співробітникам одного
з найавторитетніших
лікувальних закладів України.
Ольга МІРОШНИЧЕНКО
Перша своєрідна візитівка Львівського
шпиталю – унікальна споруда ХІХ століття.
Його будівництво розпочато 1896 року за
проектом відомого польського архітектора
Лушпинського. Під час Першої світової війни
під дахом шпиталю лікувалися польські кавалеристи, офіцери російської армії, а 1939
року тут було створено лазарет Львівського
прикордонного округу. Втім, вже 1941-го
мальовничий будинок вподобало керівництво
«Люфт-Ваффе», тож упродовж трьох років у
ньому гоїли рани нацистські льотчики. Відродився прикордонний шпиталь у серпні
1944-го – вже як Об’єднаний окружний госпіталь прикордонних військ.
Сьогодні цей лікувальний заклад є регіо
нальним медичним центром всієї західної
ділянки державного кордону. З початком
російської агресії тут пройшли лікування та
реабілітацію 1700 учасників АТО.
– Більшість наших лікарів та водіїв побували на Сході, – розповідає начальник госпіталю полковник медичної служби Андрій
Іващенко. – Там вони отримали як бойовий
досвід, так і неоціненні навички з тактичної

медицини. Звісно, тренування з надання
невідкладної допомоги наш персонал проходив завжди, однак тактична медицина має свої
особливості, тому довелося їх враховувати та
ще паралельно навчати бійців рятувати своє
життя й життя товариша. Зі своєю місією
наші фахівці впоралися, про що свідчить те,
що жоден з військовослужбовців, яким вони
надавали допомогу, не загинув.
У цю хвилину неподалік від нас зупиняється карета швидкої. Так починаються
заняття з тактичної медицини, які проводяться по декілька разів на тиждень, а безпосередньо у відділеннях – щодня. «Поранений»
вже лежить під ялинкою і доволі натурально
стогне. До нього мчить група дівчат у камуфляжі. Про те, що для медсестер шпиталю
такі тренування – справа звична, свідчить
швидкість і вправність їхньої роботи. Дійсно, кожен рух відпрацьовано до автоматизму.
Для того, щоб зафіксувати пацієнта, провести
необхідні маніпуляції та переправити його до
автомобіля, дівчатам потрібні лічені хвилини.
Керує процесом лікар-анестезіолог Аліна
Коваль. Помітно, що діями підлеглих вона
задоволена: у визначений час вони вклалися.
Доволі важкенького «пацієнта» з певними
зусиллями кладуть на ноші, заносять в автомобіль та везуть до приймального відділення.
Знайомимося із однією з учасниць
навчань. Мар’яна Ільчишин – медсестра
кардіологічного відділення клініки терапії.
Нещодавно вона стала переможницею обласного конкурсу на звання кращої медсестри
Львівщини. «Перемога далася мені непросто, – зізнається дівчина, – однак я отримала
неоціненний досвід, а ще – відчула величезну
підтримку та допомогу своїх колег». Незабаром Мар’яна братиме участь у всеукраїнському конкурсі, а весь колектив шпиталю,
звісно ж, за неї уболіватиме.
Начальник клініки амбулаторно-клінічної
допомоги підполковник медичної служби
Ярослав Ярига розповідає, що консультативну допомогу тут щороку отримують понад
20 тисяч хворих. Ще до 400 осіб проходять
лікування в умовах денного стаціонару. На
момент нашого перебування у клініці в палаті
готувалися до виписки двоє прикордонників
– учасників АТО. Лейтенант Андрій Печар,

який 2014 року отримав поранення під Червонопартизанськом, переніс дві складні операції
на коліні. Офіцер завершив черговий реабілітаційний курс лікування. Каже, що спочатку
ходити було важко, але завдяки професіоналізму лікарів шпиталю організм практично
повністю відновив свої функції.
Система реабілітації – одна з проблем,
яка, за словами Андрія Іващенка, стала особ
ливо актуальною з початком бойових дій.

– Насамперед йдеться не лише про
фізичну, а й про психологічну реабілітацію,
адже її потребує переважна більшість учасників АТО, – розповідає лікар. – Тому у нас
від початку подій на Сході на волонтерських
засадах працює психолог Вілена Кіт, яка жила
і навчалася в Голландії. Вона проводить дуже
велику роботу і декільком людям навіть врятувала життя, вивівши їх із суїцидального
стану.

№ 23, 17 червня 2016 року

С В Я ТО

П Р О Ф Е С І Ї

Прикордонник
України

5

із перших уст

Життя «після»,
зафіксовано жодного летального випадку
персоналу на етапах евакуації. Більш того,
нам вдалося запобігти розвитку ускладнень наслідків поранень. Як результат, 85
відсотків військовослужбовців повернулося у стрій без зміни категорії придатності, і лише у 3,5 відсотка випадків прий
нято рішення про звільнення зі служби за
станом здоров’я.
Для евакуації особового складу під
час ведення бойових дій активно використовується броньований санітарноевакуаційний транспорт на базі БТР-70 та
броньований автомобіль «КрАЗ-Кугуар»
медичний. У підрозділи Східного регіонального управління передано 18 автомобілів швидкої допомоги. Крім того, на
ділянці Східного регіонального управління працював мобільний стоматологічний кабінет Центрального клінічного
госпіталю.
У клінічних госпіталях активно застосовувалися новітні медичні технології й
стандарти надання медичної допомоги.
Цьому сприяло навчання 18 лікарівприкордонників у зарубіжних медичних
закладах США, Ізраїлю, Польщі та Франції. Крім того, 38 лікарів і 25 середніх

медичних працівників мали змогу підвищити професійний рівень на базі навчальних закладів Національної академії
медичних наук та Міністерства оборони
України.
Наші фахівці взяли участь у багатьох
міжнародних тренінгах, семінарах з актуальних питань медичного забезпечення
та відновного лікування. Близько п’яти
тисяч військовослужбовців пройшли
курси підготовки з тактичної медицини.
Завдяки лікуванню за кордоном вдалося повернути до повноцінного життя
12 тяжкопоранених прикордонників. У
цьому ми завдячуємо фахівцям з Ізраїлю,
США, Великобританії, Німеччини, Литви
та Польщі.
У зв’язку з анексією Росією Автономної Республіки Крим Служба втратила
відомчі санаторно-курортні заклади, що
функціонували на півострові, і, відповідно, можливість медичної реабілітації
військовослужбовців, ветеранів, членів
сімей прикордонників, зокрема й дітей,
у трьох відомчих санаторно-курортних
закладах. На сьогодні єдиним оздоровчим
центром відомства є клінічний санаторій
«Аркадія» в Одесі. На його базі та у бага-

топрофільних санаторіях інших відомств
учасники бойових дій оздоровлюються у
першочерговому порядку. Наразі Адміністрація Держприкордонслужби проводить
заходи з відновлення рекреаційної сфери
та включення до відомчої системи санаторних і оздоровчих закладів Львівської,
Одеської й Херсонської областей.
Вагому допомогу у сфері медичного
забезпечення надавали й міжнародні партнери. Зокрема, за сприяння уряду Німеччини вертоліт та три санітарні автомобілі
відомства обладнано реанімаційними
комплексами, а завдяки допомозі Польщі
підвищено рівень надання медичних
послуг у Львівському клінічному госпіталі. Крім цього, досягнуто попередньої
домовленості щодо виділення 2016 року
Урядом Японії коштів на придбання високотехнологічного обладнання для Центрального клінічного шпиталю.
Медичний персонал служби охорони
здоров’я й надалі робитиме усе можливе,
аби забезпечити якісне лікування та реабілітацію наших військових, адже життя
і здоров’я людини було й залишається
пріоритетним завданням прикордонної
медицини.
n

Начальник клініки неврології та реабілітації
підполковник медичної служби Роман Іванців
демонструє нам приміщення відділення народної та нетрадиційної медицини. Перше з них –
фітобар, де кожен пацієнт може замовити собі
лікувальний трав’яний чай, котрий, за словами
лікаря, є корисним доповненням до пігулок.
Гордістю закладу є й кабінет галотерапії, який ще називають «соляною кімнатою». Таких приміщень у Львові – одиниці.

– Соляні брили ми привезли сюди із
Солотвинського родовища, що у Закарпатті,
– розповідає пан Роман, – тепер лікуємо
людей із захворюваннями органів дихання
та алергіків.
Є у неврологічному відділенні і невелика капличка, створена руками пацієнтів і
місцевих священиків. Для жителів Західної
України, переважна більшість яких віруючі,
таке місце спілкування з Богом є надзвичайно важливим і сприяє швидшому одужанню.
Завідувач клініки хірургії підполковник
медичної служби Сергій Балясевич проводить для нас невеличку екскурсію, під
час якої демонструє можливості сучасної
палати інтенсивної терапії. Ліжка німецького виробництва тут «поліфункціональні».
Тобто їх можна трансформувати відповідно
до потреб хворих і навіть переправляти в
інші приміщення. Є тут і монітори, які цілодобово стежать за станом людини, апарати
штучної вентиляції легенів, дефібрилятори
тощо. Все обладнання надано зарубіжними
колегами по лінії міжнародної допомоги.
Загалом за 2015 рік клініка прийняла 1343
хворих, а її хірурги провели 1086 операцій. Серед них і ті, котрі може виконати
дуже обмежене коло вітчизняних хірургів,
зокрема, з ендопротезування суглобів.
Як розповів Андрій Іващенко, співпраця
із зарубіжними організаціями розпочалася
ще 2006 року. Сьогодні завдяки польським
колегам шпиталь має чотири сучасні реанімобілі та рентгенівський апарат, які було
передано як гуманітарну допомогу.
– Надзвичайно цінним є й те, що дванадцять наших лікарів пройшли навчання
у Польщі та отримали сертифікати, – зазначає начальник госпіталю, – вони мали
можливість побачити, як працюють польські колеги та повчитися у них. До речі, 26
травня цього року вперше в Україні на базі
госпіталю проводилася унікальна операція
учаснику АТО. За сприяння нашої Адміністрації і особисто Голови Держприкордонслужби її було здійснено саме у нас. Цю
операцію із синтезу металевої пластинки
нижньої щелепи, яка у пацієнта практично
не діяла, зробив польський професор. Сьо-

годні хлопець виписується і дуже задоволений результатом.
Надійним і перевіреним партнером
прикордонних медиків є швидка допомога
Польщі, яка називається «Медичне рятівництво» (Ratownictwo medyczne). Співпраця з
нею триває вже десять років.
– Ми беремо участь в організованих
ними змаганнях і маємо здобутки, – не
приховує гордості Андрій Іващенко. – Так,
2012 року здобули Кубок міністра охорони здоров’я Польщі як краща іноземна
команда. Крім цього, наша команда неодноразово ставала призером міжнародних конкурсів, про що свідчать призи і подарунки,
що зберігаються у нашому музеї.
До речі, про музей. Те, що у Львівському госпіталі шанують історію, свідчить
саме цей куточок пам’яті. Він вигідно відрізняється від подібних закладів тим, що у
ньому зуміли зберегти справжню атмосферу
старовини. Крім призів, кубків і вимпелів,
які демонструють здобутки персоналу
шпиталю, тут багато інших цікавих речей.
Першою впадає у вічі раритетна різьблена
шафа для медикаментів і приладів. Біля
неї – старовинний мікроскоп, автоклав,
більше схожий на грубку-буржуйку, та досі
працюючий патефон. А от стоматологічне
крісло минулого століття, як і спеціальний
шолом для поранених у голову, виглядають і
справді зловісно. На півстіни музею – великий колаж із світлинами співробітників
закладу починаючи з 1944 року.
Великою популярністю у пацієнтів
користується і госпітальна бібліотека, яка не
лише вціліла, а й примножилася. На стелажах – приблизно дев’ять тисяч книжок, які
бібліотекар Наталія Шестопалова дбайливо
розкладає за жанрами та тематикою. Фонди
поповнюють благодійники та волонтери. А
деякі сучасні видання госпіталь закуповує
на власні кошти.
Наш візит добігав кінця. Ми залишали
храм медицини на Личаківській, 107 з
приємним відчуттям спокою та впевненості. Адже завдяки його чудовим людям і
справжнім професіоналам «зелені кашкети»
можуть бути впевненими: якісна допомога
не забариться.
n
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або Як пораненим героям
не занепасти духом
Прикордонник, учасник АТО,
позивний «Патріот»
Після поранення життя бійця, як правило,
ділиться на «до» і «після». І лише від нього
самого залежить: сприймати навколишній світ
крізь сірі окуляри чи через призму оптимізму.
До уваги читачів, особливо тих, хто не пройшов криваві жорна війни, публікуємо своєрідну
«інструкцію сили духу» від людини, котра пережила тяжке поранення. Це саме той випадок,
коли ми не в змозі змінити ситуацію, однак
можемо змінити ставлення до неї. Публікуємо
матеріал із мінімальною редакторською правкою, зберігаючи стиль автора.
«Сьогодні у мене своєрідний «ювілей». Рівно
два місяці тому сталася подія тривалістю долі
секунди, котра, хочу я того чи ні, назавжди змінила
моє життя – вибух досить серйозно пошкодив мої
ноги. Оскільки машини часу немає і я не ящірка, у
якої кінцівки з часом відростають, згодом відбулися події, які дали мені досвід. І я зробив для себе
певні висновки.
1. Я знаю, що таке біль, і розумію, що він зі
мною буде до кінця життя. З ним і намагаюся
зживатися. З тещею зживатися легше.
2. Я знаю, що можу 40 хвилин лежати з розшматованими ногами без знеболювального, при
цьому віддавати команди, ясно думати і не панікувати. Щоправда, з нормативною лексикою якось не
складається.
3. Тактична медицина і нормальні аптечки
– святе. Завжди і скрізь. У машині в тому числі.
Справжня аптечка має мало спільного з тим, що
ви возите «для поліції».
4. Є друзі, є побратими, а є «шлак». Серйозні
проблеми відсівають «шлак» і виявляють дійсно
добрих людей. Слава Богу, їх багато.
5. Найменше потрібне співчуття. Самого до
себе. І тим більше від когось. Я захоплююся тими,
хто дивиться мені у вічі, а не на ноги. Допомога –
святе. Потрібну – приймаю, від непотрібної ввічливо відмовляюся. Зі співчуттям до мене не приходьте і не телефонуйте. Анекдоти і апельсини
вітаються.
6. Дружина – святе. Їй зараз значно важче,
ніж мені. Хоча процес її заспокоєння відволікає від
болю.
7. Медики – святі люди. І дууууже недооцінені.
А ще – у них класний гумор.
8. Коли дуже важко, потрібно сміятися.
Виглядаєш як ідіот, однак стає легше. Посміхатися потрібно людям навіть тоді, коли хочеться
вити.
9. Волонтери – надія нашої держави. Це люди,
які є справжньою елітою нації. Люди, здатні зробити якісні зміни в усіх галузях. Патологічно небайдужі люди. Дай Бог їм здоров’я!
10. Держава відносно непогано лікує і забезпечує поранених атовців. Побажання, звісно, є, але
загалом не все так погано.
11. Українські дороги, споруди тощо абсолютно не пристосовані для людей на візках. Це
пояснює успіхи наших параолімпійців, для яких
поїздка в аптеку – серйозна смуга перешкод. Але
пересічному «колясочнику» без сторонньої допомоги – ну ніяк. Навіть у лікарнях. З цим щось необхідно робити.
12. Людині для щастя треба небагато.
Потрібно цінувати те, що маємо, до того, як
втратимо.
13. Людей на протезах ніг більше, ніж ми
думаємо. Деякі ходять настільки добре, що це
непомітно. І ведуть досить повноцінне життя.
14. Інваліди у більшості випадків лише в голові.
Можна абсолютно здорову людину лежанням на
дивані зробити інвалідом, а можна бути Ніком
Вуйчичом. Усе – лише в голові.
15. Потрібно боротися. З лінню, з жалістю
до себе, ностальгією, поганими думками, невпевненістю, бажанням пожерти... Найважче боротися
із собою. Противник достойний.
Життя кинуло мені виклик, і я його прийняв.
Бережіть себе і близьких. Люблю усіх!» .
n
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Вічний подвиг
75 років тому гітлерівський рейх віроломно напав на Радянський
Союз, що був для нацистів головною перешкодою на шляху до світового
панування. Підготувавши до вторгнення озброєну до зубів технічно
оснащену армію, у якій нараховувалося п’ять з половиною мільйонів
солдатів і офіцерів, війська вермахту недільного ранку 22 червня розпочали
військову операцію «бліцкриг» – війну, що передбачала швидкий розгром
учорашнього союзника з переділу карти Європи.
Микола МОРОЗОВ
Субота 21 червня 1941 року. Для населення багатонаціональної країни вона нічим
не відрізнялася від попередніх. Люди, як
завжди, готувалися до вихідного дня і гадки
не маючи, що на порозі їхніх домівок уже
стоїть війна.
На світанку 22 червня західний кордон
СРСР уже палав у вогняному пеклі. Бійці
та командири 485 прикордонних застав першими вступили у нерівний бій з гітлерівцями.
Вибухи артилерійських снарядів, вогонь
кулеметів, гул літаків і танків, розірвавши
ранкову тишу, за лічені хвилини перетворили
державний рубіж на ревучу лінію фронту.
Вогнем із кулеметів та легкої стрілецької зброї «зелені кашкети» відбивали атаки
німецької піхоти, але, не маючи засобів протидії бронетехніці, були безсилі перед танками. Останні вривалися в опорні пункти
застав, вогнем із гармат і гусеницями знищували їх укріплення, розстрілювали з

кулеметів бійців. Нерідко майже увесь особовий склад гинув у місцях дислокації своїх
підрозділів за лічені години. До останнього
не полишаючи надії на допомогу регулярних частин Червоної армії. Та вона все не
надходила...
Більша частина особового складу,
зокрема й застав Українського прикордонного округу, що опинилися на шляху просування ударних угруповань ворога, змогли
затримати його на лінії кордону всього на
одну–три години. Втім, гітлерівське командування планувало знищити прикордонні
застави протягом перших тридцяти хвилин.
Про це свідчить і карта, знайдена у польовій
сумці німецького офіцера, застреленого на
ділянці 10-ої застави 98-го Любомльського
прикордонного загону. На ній було відмічено запланований час захоплення підрозділу – 4-та година 30 хвилин 22 червня...
В умовах багатократної переваги ворога
у живій силі та бойовій техніці вели перші
бої захисники рубежів. І там, де нацисти
завдавали допоміжних ударів, «зелені кашкети» утримували палаючі застави увесь

перший день війни. На окремих ділянках,
в оточенні, декілька діб вони боронили
свої позиції ціною власного життя. 11 днів
і ночей героїчно захищалася 13-та застава
Володимир-Волинського прикордонного
загону під командуванням офіцера Олексія
Лопатіна. Усі бійці загинули, але ніхто не
відступив. Нев’янучу славу здобули і оборонці 17-ої застави на чолі з лейтенантом
Федором Моріним.

В останні дні червня ВолодимирВолинський загін діяв в ар’єргардних боях
на Рівненському напрямку, пізніше – в обороні Житомира, Фастова та інших міст.
Успішно відбив атаки фашистів Ізмаїльський загін. У взаємодії з Дунайською військовою флотилією і підрозділами 61-ої
стрілецької дивізії захисники кордону дали
рішучу відсіч спробам ворога висадити
через Дунай свій десант. Легендарною сто-

співпраця

Уроки для НАТО та партнерів
Делегація Державної
прикордонної служби України
на чолі з першим заступником
Голови відомства генераллейтенантом Василем
Серватюком взяла участь
у Міжнародній конференції
«Безпека кордонів у Східній
Європі: уроки для НАТО
та партнерів». Захід
проводився Німецьким
фондом Маршалла США
(GMF) у співробітництві
з Асоціацією зовнішньої
політики та Інститутом
світової політики України
за безпосередньої підтримки
Альянсу.

Валентина ЛАЗАРЧУК
Учасники конференції обговорили
питання безпеки кордонів у Східній
Європі в контексті формування нової стратегії НАТО та з урахуванням ситуації, яка
склалася в Україні, Грузії та Республіці
Молдова.
Провідні міжнародні експерти із
США, Німеччини, Польщі, Естонії, Грузії, Молдови, представники НАТО, Місії
EUBAM, Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ в Україні, вітчизняні парламентарі та урядовці провели оцінку
викликів регіональній прикордонній безпеці, обговорили можливі шляхи посилення безпеки в регіоні, а також обмі-

нялися думками та досвідом у сфері
розв’язання конфліктів.
Старший радник Департаменту загроз
НАТО Мішаель Голь відзначив зацікавленість Альянсу у забезпеченні безпеки
кордонів країн Східної Європи, від чого,
власне, залежить і внутрішня безпека
самого Альянсу. Він підкреслив, що з
поверненням гібридної війни НАТО необхідно переглянути свої колективні дії
проти методів її ведення. У свою чергу
країни-партнери східного флангу Альянсу,
зокрема й Україна, повинні адаптувати
власні стратегії безпеки та оборони, щоб
відповідати на ці нові загрози.
Чимало часу для дискусії також було
відведено темі заморожених конфліктів у Східній Європі. Незважаючи на те,
що політичний контекст і особливості

постраждалих регіонів грузинської Абхазії та молдовського Придністров’я є
індивідуально унікальними, можна провести цінні для України паралелі з питань
відновлення прикордонного контролю й
регіональної стабільності. На жаль, розповідаючи про «заморожені конфлікти»,
експерти, крім цих двох держав, все частіше згадують і про український Донбас. Відтак у рамках семінару провідні
вітчизняні та зарубіжні спеціалісти обговорювали як нинішню ситуацію в Абхазії
та Придністров’ї, так і уроки, які може
винести для себе Україна. Під час дискусії з цього приводу голова підкомітету
Комітету Верховної Ради України з питань
національної безпеки і оборони народний депутат Ірина Фріз наголосила, що
«політика Кремля давно уже спрямована
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Відтепер ми рівні:
рінкою увійшов в історію боїв із військами
вермахту, що наступали на українську столицю, подвиг прикордонників біля населеного пункту Попельня. Комендатура на чолі
з капітаном Іваном Середою живою стіною
заступила шлях колоні ворожих танків.
Незважаючи на трагічний кінець боїв,
прикордонники стали зразком вірності військовому обов’язку. Не випадково 735-ох з
них було нагороджено орденами та медалями,
а 11-ти воїнам присвоєно звання Героя. Уже
у повоєнний час іменами Олексія Лопатіна,
Федора Моріна, Івана Середи, Василя Петрова,
Герасима Рубцова, Григорія Куроп’ятникова,
Василя Утіна та інших назвуть прикордонні
застави і кораблі, де вони служили.
Попри відсутність важкого озброєння, а
також через брак взаємодії між захисниками
кордону і передовими частинами військ
його прикриття, «зелені кашкети» у найтяжчі дні бойового протистояння продемонстрували: їх ворогу так просто не здолати.
Згодом їхні загони, доукомплектувавшись за рахунок знекровлених військових
частин розформованих Білоруського, Прибалтійського та Українського прикордонних округів, стали прикордонними полками
з охорони тилу діючих армій. І часто саме
захисникам рубежів командування доручало найбільш небезпечні ділянки, особливо на напрямках ймовірного прориву гітлерівцями оборони. Так було, наприклад, і в
районі донецького Дебальцевого, де навалу
фашистів стримував 95-й полк «зелених

кашкетів». Тільки за сім діб його бійці знищили понад дві тисячі солдатів і офіцерів
противника. За виявлені мужність і героїзм
заступнику політрука Василю Утіну було
присвоєно звання Героя. Назавжди залишився у народній пам’яті подвиг бійців у
зелених кашкетах, які поблизу українського
села Легедзино, що на Черкащині, прикриваючи відступ частин регулярної армії,
разом зі своїми чотирилапими «вояками»
вступили в останній бій з німецькою піхотою.
Захисники кордону були прикладом звитяги на бойових позиціях і під час наступу
радянських військ. Розпочавши звільнення
від Москви й Сталінграда, в обороні яких
брали участь 98, 79, 2, 13, 16, 83, 87 і 88-й,
прикордонні полки, вони зробили вагомий
внесок у розгром ворога.
26 березня 1944 року, на 1009 день війни,
радянські війська вийшли на західні рубежі
країни – річку Прут – поновивши невеликий
85-кілометровий відрізок кордону. Вранці
3 квітня 1944 року перші прикордонні
дозори розпочали службу в районі молдавського міста Унгени. Здійснилася мрія тих,
хто з першого трагічного дня війни вірив у
своє повернення на политі кров’ю побратимів застави. Заступали на охорону кордону
полки, які 22 червня 1941 року прийняли
тут свій перший нерівний бій.
З того дня минає 75 років. Але час не в
змозі стерти з пам’яті подвиг воїнів у зелених
кашкетах – захисників рідної землі.
n

не лише проти України, а й фактично становить загрозу країнам-членам НАТО, що
вимагає скоординованої відповіді Північноатлантичного альянсу і України».
Завершальний етап обговорення учасники семінару присвятили кордонам у
період кризи. Враховуючи існуючі загрози
на східних і південних кордонах Європи,
НАТО зацікавлене у зміцненні безпеки
рубежів сусідніх країн.
Організація
Північноатлантичного
договору наразі дуже активно співпрацює
з українськими військовими, зокрема й
прикордонниками, з метою більш ефективного реагування на виклики на східному кордоні України.
Детальніше про ситуацію на вітчизняних рубежах розповів перший заступник Голови Держприкордонслужби

України генерал-лейтенант Василь Серватюк. Він нагадав, що агресивна політика Росії призвела до того, що 409,3
кілометра східного кордону наразі не
контролюються українською стороною,
а ще 500 кілометрів зовнішньої межі
територіального моря є тимчасово окупованими у складі півострова Крим.
Окрім того, зважаючи на прогнозовані
ризики Держприкордонслужба системно посилює придністровську ділянку
українсько-молдовського
кордону.
Василь Серватюк зазначив, що окрім
основних суто прикордонних функцій
правоохоронного спрямування відомство вже тривалий час реалізовує низку
додаткових завдань. Так, понад два роки
вітчизняні «зелені кашкети» здійснюють
охорону адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і виконують службовобойові завдання в зоні АТО на Донбасі.
– Головним висновком аналізу ситуа
ції, в якій ми сьогодні опинилися, є те,
що маючи сусіда-агресора, необхідно
завжди бути готовими до озброєного
захисту рубежів держави, а не лише його
правової охорони. Для цього ми суттєво
наростили військову компоненту. Передусім це стосується забезпечення бойовою технікою та сучасним озброєнням,
– підкреслив генерал-лейтенант Василь
Серватюк.
Звісно, є чітке розуміння того, що
якщо російську агресію у формі гібридної
війни не зупинити, то вона призведе до
ще більших людських втрат і руйнувань
в українській державі та стане реальною
загрозою європейській спільноті.
У підсумку учасники заходу констатували, що безпека східних кордонів Європи
нині набула якісно нового значення. Її
забезпечення, без сумніву, має базуватися
на принципах повної довіри та взаємодії
між країнами-партнерами, котрі розділяють спільні європейські цінності. І участь
України у цьому процесі є безумовною
запорукою успіху.
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держава усунула диспропорцію
у грошовому забезпеченні прикордонників
і представників інших військових структур
28 травня Президент
України Петро Порошенко
взяв участь в урочистостях з
нагоди Дня прикордонника. У
своїй промові Глава Держави
наголосив: «зелені кашкети»
є пріоритетом для народу
України, і зазначив, що робить
все можливе для покращення
умов роботи захисників
рубежів держави.

Підготував Андрій КУЧЕРОВ
Петро Порошенко повідомив, що на
останньому засіданні Ради національної безпеки та оборони України поставив
завдання забезпечити підвищення рівня грошового забезпечення українських прикордонників на рівні з військовослужбовцями
Збройних Сил та Національної гвардії. Президент доручив очільнику Служби генералполковнику Віктору Назаренку проконтролювати і доповісти особисто про виконання
цього завдання. «Не має бути у прикордонників нікого, хто отримає грошове забезпечення менше 7 тисяч гривень», – наголосив
при цьому Глава Держави.
Враховуючи
актуальність
цього
питання, кореспондент газети звернувся до
фінансово-економічного управління Адміністрації Держприкордонслужби з проханням дати фахові роз’яснення щодо порядку
відповідних нарахувань, а також визначити
розмір грошового утримання прикордонників залежно від місця проходження служби
та посади.
МЕТОДИКА ЗМІНИ ГРОШОВОГО
УТРИМАННЯ
На сьогодні підвищення грошового
забезпечення досягнуто шляхом помісячного перерозподілу коштів. Це тимчасова ситуація. При перегляді Державного
бюджету Служба очікує на зміни основних
статей витрат, серед яких і виділення додаткових асигнувань для виплат грошового
забезпечення військовослужбовцям.
Загалом підвищення досягнуто завдяки
зростанню з 1 травня цього року розміру
щомісячної грошової винагороди шляхом
збільшення розмірів премії. Таким чином,
з 15 червня, коли починається виплата грошового утримання, військовослужбовці
отримуватимуть платню на рівні розмірів,
установлених у Збройних Силах. При цьому
її мінімальний розмір для військовослужбовця за контрактом першого року служби
(своєрідний старт у кар’єрі) підвищено
більш ніж утричі. Тепер він складатиме
7000 гривень. Нагадаємо, що минулого року
новобранець отримував 2200 гривень.
Важливо усвідомити і специфіку нарахування деяких видів грошового забезпечення: виплата здійснюється у поточному
місяці за минулий. Тобто у червні військовослужбовці планово отримують грошове
утримання, де буде враховано підвищений
рівень виплат.
Окремий блок питань стосується додаткових виплат. Наприклад, грошова допомога
на оздоровлення, яку військовослужбовці,
як правило, отримують напередодні щорічної відпустки. Методика цих нарахувань не
змінилася. Таким чином, враховуючи підвищення грошового забезпечення, суттєво
підвищується і розмір допомоги на оздоровлення, яка нараховується щорічно.

ПОЧАТОК КАР’ЄРИ – 7000 ГРИВЕНЬ
Попередній розрахунок розмірів грошового забезпечення за типовими посадами у
органах охорони державного кордону визначає
наступні виплати:
начальник загону – 16 000 гривень;
начальник відділу прикордонної служби –
11550 гривень;
старший інспектор прикордонної служби –
9 500 гривень;
інспектор прикордонної служби 1 категорії
– 8 150 гривень;
молодший інспектор прикордонної служби
1 категорії – 7 800 гривень;
гранатометник – 7 000 гривень.
ВИПЛАТИ, ЩО ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬСЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ У
ЗОНІ АТО
Стосовно військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО, то необхідно нагадати,
що їхнє грошове забезпечення було підвищено
до рівня Збройних Сил з лютого цього року.
Водночас з червня з метою збільшення фахової
диференціації та враховуючи особливості умов
проходження служби, здійснено врегулювання
їхнього грошового забезпечення. Наприклад, у
начальника відділу прикордонної служби у зоні
АТО (без урахування винагороди за участь в
АТО) воно приблизно на 470 гривень більше, а
враховуючи винагороду за участь в АТО (не на
лінії зіткнення) – на 1670 гривень більше, ніж у
начальника відділу у загонах, що дислокуються
на іншій території держави.
ВИПЛАТИ У ПІДРОЗДІЛАХ ШВИДКОГО
РЕАГУВАННЯ
При підвищенні розмірів грошового забезпечення одним із пріоритетних завдань визначено виплати військовослужбовцям, які проходять службу в мобільному загоні та у комендатурах швидкого реагування. Згідно з вимогами
діючих наказів загальний розмір премії зазначених категорій збільшено на 20 відсотків у порівнянні з військовослужбовцями органів охорони
кордону, а надбавку за виконання особливо
важливих завдань під час проходження служби
встановлено у максимальному розмірі.
Так, до прикладу, грошове забезпечення
начальника мобільного загону приблизно на
700 гривень більше, ніж у начальника загону.
Мінімальне грошове забезпечення солдата
військової служби за контрактом першого року
служби на 300 гривень вище від виплат військовослужбовцю у звичайному загоні.
Крім того, додаткове преміювання передбачено:
– начальникам відділень (груп) дільничних
інспекторів та дільничним інспекторам прикордонної служби;
– особам рядового, сержантського і старшинського складу, які здійснюють підготовку
та використання службових собак;
– військовослужбовцям, які мають у безпосередньому підпорядкуванні військовослужбовців строкової служби.
У підсумку зазначимо, що Адміністрація
Держприкордонслужби доручила поінформувати військовослужбовців на місцях, а фінансовим органам – дати вичерпні відповіді на всі
запитання особового складу.
n
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К А Л Е Й Д О С К О П

ідентичність

від щирого серця!

Твоя мова – твоя зброя
За свідченням дослідників
Центру Разумкова частка
тих, хто вважає своєю рідною
мовою українську, серед
учасників АТО більша, ніж
серед неучасників.
Олена ТАЩИЛІНА
Українська мова є рідною для 73 відсот
ків учасників АТО, їхніх рідних і близьких.
Російська – для шести, обидві мови – для 19
відсотків. Серед непричетних до АТО українську мову вважають рідною 55 відсотків
російську – 19, обидві мови – 23.
Українською та переважно українською
вдома розмовляють 60 відсотків учасників
АТО та 46 відсотків непричетних до АТО,
російською – відповідно, 14 та 27, обома
мовами – по 25.
За межами свого дому українською та переважно українською спілкуються 55 відсотків
учасників АТО та 43 – неучасників, російською
– 16 та 27, обома мовами – 29 та 28, відповідно.
Серед учасників АТО, їхніх рідних і
близьких 69 відсотків висловлюються за те,

щоб єдиною державною мовою була українська, серед непричетних до АТО таких 51
відсоток На підтримку державного статусу
обох мов виступають 17 відсотків непричетних до АТО та 5 – причетних.
Цікаво, що англійською на рівні, достатньому для спілкування, володіють 26 відсот
ків учасників АТО та 17 – непричетних.
Наведені дані отримані у результаті опитування в усіх регіонах України за винятком
Криму та окупованих територій Донецької
та Луганської областей. Опитано 10071
респондента віком від 18 років. Теоретична
похибка вибірки – 1 відсоток.
Зазначимо, що Центр Разумкова здійснює дослідження ідентичності громадян
України з 2005 року.
n

уроки історії

Бліцкриг на честь
«Рудобородого»
75 років тому – 10 червня
1941-го – сталася подія, яка
опосередковано вплинула
на подальший хід світової
історії. Саме цього дня
головнокомандувач сухопутних
військ Німеччини Вальтер фон
Браухіч призначив дату початку
операції «Барбаросса» – 22 червня.
Петро ЖУЧОК
18 грудня 1940 року Адольф Гітлер підписав директиву за номером 21, у якій під
грифом «Цілком таємно, тільки для командування» містився план нападу на Радянський Союз. Кодова назва – «Барбаросса»
– прізвисько німецького короля Фрідріха I,
який, ставши 1155 року імператором «Священної Римської імперії», проводив загарбницьку зовнішню політику.
План операції передбачав блискавичну
військову кампанію з повним розгромом Червоної армії та захопленням європейської частини СРСР по лінії Волга – Архангельськ.
Під час наради 22 липня 1940 року
Гітлер особисто озвучив політичні та вій-

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
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Видається
з липня 1943 року
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ськові цілі майбутньої операції: швидко
розгромити Червону армію або принаймні
зайняти таку територію, яка убезпечить
Берлін і Сілезький промисловий район від
радянської авіації та дозволить проводити
бомбардування індустріальних центрів
противника. З іншого боку – нацисти прагнули розгромом СРСР примусити Великобританію визнати гегемонію Німеччини
у Європі. Ще одна мета – утворити низку
сателітів: Українську державу, федерацію
Прибалтійських держав та Білорусь. Територію Фінляндії планувалося збільшити до
Білого моря.
31 липня 1940 року Гітлер уточнив
завдання: «Операція матиме сенс тільки в тому
випадку, якщо ми одним стрімким ударом розгромимо всю державу. Тільки захоплення певної частини території недостатньо».
Німецький генеральний штаб був упевнений у перевазі над Червоною армією – як
у кількісному відношенні, так і технічно.
Недолугим вважали й військове керівництво. На основі цього було зроблено висновок, що поки супротивник буде тільки готуватися до бойових дій, вермахт завдасть
раптового нищівного удару. Це дозволило
б закінчити війну протягом двох з половиною місяців. Передбачалося провести кампанію таким чином, щоб знищити радянські
війська, що знаходилися в західній частині
СРСР, шляхом швидкого просування танкових груп і завадити відходу боєздатних
військ вглиб території. Втім, незважаючи
на початковий успіх, завершити операцію
в установлені терміни вермахту не вдалося:
війна переросла в широкомасштабну та
довготривалу і, врешті-решт, завершилася
повним розгромом нацистів.
n

Персонал Державної прикордонної
служби України щиро та сердечно вітає
начальника Азово-Чорноморського регіонального управління полковника ВАЛЬЧУКА
Андрія Миколайовича з Днем народження!
Ви пройшли непростий життєвий шлях,
присвятивши себе благородній справі – служінню Україні.
Усім, хто іде з Вами нелегкими професійними дорогами, надзвичайно приємно привітати Вас із Днем народження! Вимогливість як
керівника, вміння чітко ставити завдання, вказуючи найоптимальніші шляхи їх вирішення і,
водночас, здатність розуміти колег і підлеглих,
їхні потреби й проблеми – ось що завжди відрізняло Вас на різних відповідальних керівних
посадах.
Тож багатьох Вам літ, шановний Андрію
Миколайовичу, і нехай професійна майстерність та життєвий досвід слугують Вам

і надалі на почесній і відповідальній ниві.
Бажаємо від усього серця, міцного здоров’я та
життєвої наснаги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, сімейного щастя,
злагоди та добробуту у рідній оселі! Нехай у
Ваших задумах завжди буде мудрість, у службових справах – підтримка однодумців, у серці
– добре і сонячно від людської вдячності.
Рада організації ветеранів-прикордонників
Деснянського району м. Києва щиросердечно
вітає з 50-річним ювілеєм полковника у відставці КУНІЦИНА Миколу Євгеновича!
Бажаємо Вам, шановний Миколо Євгеновичу, міцного здоров’я, родинного щастя й
добробуту! Нехай ваша енергійність, душевність,
людяність і надалі привертають до вас ветеранів,
усіх тих, хто працює і спілкується з вами, та нових
надійних друзів. Хай доля збагачує вас життєвою
мудрістю, натхненням і радістю сьогодення!

зірки на погони
від 9 червня 2016 року №516-ос
по Західному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику ЛАЗАРЮ Олегу Миколайовичу
підполковнику ФЕДОРЯЦІ Євгену
Валерійовичу
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації ДПСУ
підполковник
майору ФРАЩЕНКУ Юрію Валерійовичу
майор

капітану КАРПОВИЧУ Олександру
Васильовичу
від 13 червня 2016 року №525-ос
по Східному РУ ДПСУ
полковник
підполковнику ШЕЛЕЗІ Валентину
Олександровичу з 12 червня 2016 року
по Західному РУ ДПСУ
підполковник
майору ВЕЦАЛУ Олегу Дмитровичу
майору ДЬЯЧЕНКУ Олегу Георгійовичу
майору ЯЦЮКУ Роману Васильовичу
Управління кадрового забезпечення АДПСУ

захист воїна

Розробка тримає удар
Підприємство «Темп-3000»
представило новий надміцний
шолом, виготовлений на
вітчизняному виробництві.
Під час досліджень фахівці
використали 3D-моделювання.
Андрес ВОЗНИКАС
Характеризуючи новий виріб необхідно
зазначити, що шолом відповідає 3-А класу NIJ
стандарту США та 1-А класу за ДСТУ. Його
зробили легшим, ніж світові аналоги. Він
важить всього 1,35 кілограма, що на сто грамів
менше однотипних розробок.
Працівники підприємства зазначають, що
виготовленню підшоломника було приділено
величезну увагу. Фахівці під час конструювання намагалися не лише захистити голову
бійця, але й зробити шолом максимально
комфортним. Це дуже важливо, адже його
необхідно носити багато годин на позиції
чи під час виконання бойових і навчальних

завдань. Важливим є те, що виріб виготовили
невидимим в інфрачервоному спектрі, тобто
непомітним для тепловізорів. Підшоломник
також оснастили додатковим захистом. Крім
того, на нього тепер можна кріпити пристрій
нічного бачення, камеру або ліхтар.
Під час практичних випробувань шолом
обстріляли з п’яти метрів патронами 9х19
Парабелум під кутом 90 градусів. Виріб
витримав іспит. Новинка вже експлуатується
в зоні АТО. На підприємстві планують удосконалювати шолом, щоб адаптувати його
окремо для десантників, моряків, екіпажів
бойових машин і льотчиків.
n

співчуття
Керівництво та персонал Адміністрації Держприкордонслужби висловлюють глибоке
співчуття директору Департаменту оперативної діяльності генерал-майору
ЦИГИКАЛУ Петру Олександровичу з приводу непоправимої втрати – смерті
дорогої людини – батька ЦИГИКАЛА Олександра Пантилійовича. Вічна і
світла пам’ять Олександру Пантилійовичу, який назавжди залишиться в спогадах всіх, хто його знав.
Розуміємо, що жодними словами не вгамувати пекучий біль,
однак у ці скорботні дні щиро співчуваємо рідним і близьким покійного.
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