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«Зміни мають бути
еволюційними»

СТОР. 2

ПОПОВНЕННЯ

Нові сили
СТОР. 4-5

СТОР. 8

№ 23 (5612)

22 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ

ГА З Е ТА Д Е Р Ж А В Н О Ї П Р И К О РДО Н Н О Ї С Л У Ж Б И У К РА Ї Н И

ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
Украiни
..

ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Смерть на експорт
У НАШ ЧАС ЛЮДИ ЗВИКЛИ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ
ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАРКОМАНІЮ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ.
НЕМАЄ СУМНІВІВ, ЩО НАРКОТИК – ЦЕ ЗАГРОЗА
ОСОБИСТОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВУ. ПРОТЯГОМ СТОЛІТЬ
ЦЯ ХВОРОБА ОХОПЛЮВАЛА ВСЕ БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ,
НАБУВАЮЧИ НОВИХ ФОРМ. У ПОШУКАХ НОВИХ ШЛЯХІВ
НЕЗАКОННОГО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, НАРКОТОРГІВЛЯ
СТАЛА ЧАСТИНОЮ ОРГАНІЗОВАНОЇ ТРАНСКОРДОННОЇ
ЗЛОЧИННОСТІ.

СТОР. 6-7

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

2,018

млн
осіб

оформлено встановленим
порядком

174

особи

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 10 незаконних мігрантів
затримано товарів і вантажів, які
незаконно переміщувалися через
державний кордон, на суму

3,365

млн
грн

ДЕРЖАВА
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Украiни
КОРОТКО
ПРО ГОЛОВНЕ

ДОПОМОГА
ЗВІЛЬНЕНИМ З ПОЛОНУ
Дев’ятнадцять українців, звільнених
з полону на Донбасі, отримали
одноразову державну допомогу від
Міністерства з питань тимчасово
окупованих територій (МінТОТ). Про
це розповіла начальниця управління
з питань внутрішньо переміщених
осіб та гуманітарного співробітництва
МінТОТ Ірина Калупаха. «Зокрема, це
14 осіб з Донецької області, дві особи
з Кіровоградської області, а також з
Сумської, Харківської, Житомирської
областей, – каже Калупаха. – Ми
говоримо про 74 особи, які на
сьогодні мають право отримати такі
виплати. З відповідними заявами вже
звернулася 71 особа». Зазначимо, що
для отримання грошової допомоги
у розмірі ста тисяч гривень кожному
звільненому з полону на Донбасі треба
подати до органів соціального захисту
відповідні документи, але не пізніше
ніж через півроку з моменту обміну.
Сергій ПОЛІЩУК

ЗРОСТАЮТЬ
СОЦСТАНАДАРТИ –
ЗРОСТАЄ І ПЕНСІЯ
Пенсійний фонд України з 1 липня
здійснить перерахунок пенсій у
зв’язку зі зростанням соціальних
стандартів та зміною максимальної
пенсії, яка визначається на рівні
десяти прожиткових мінімумів. Згідно
із Законом України «Про державний
бюджет України на 2018 рік», з 1 липня
2018 року прожитковий мінімум для
осіб, які втратили працездатність, буде
підвищено з 1373 грн до 1435 грн. Як
роз’яснила директор департаменту
пенсійного забезпечення Пенсійного
фонду Олена Охріменко, з 1 липня
мінімальна пенсія для тих, у кого є
необхідний стаж роботи (25 років
для чоловіків і 20 років для жінок),
буде не менше 1434 грн на місяць.
Зараз мінімальна пенсія – 1373
гривень. Для тих, хто отримує пенсію
вище 1434 грн, але нижче 13 730
грн, нічого не зміниться. Виняток
становлять лише учасники бойових
дій та окремі категорії пенсіонерів, які
мають доплату до пенсії в розмірі 25%
прожиткового мінімуму:
з 1 липня доплата становитиме 358
гривень. Також отримають надбавку ті,
у кого великі пенсії, що перевищують
десять прожиткових мінімумів для
непрацездатних. Причиною стало
збільшення прожиткового мінімуму
з 1 липня. З цього часу вказаній
категорії пенсіонерів почнуть
платити не більше 14 340 грн. Крім
того, буде перераховано надбавку
до пенсії особам, які мають статус
«Почесний донор України» та
«Почесний донор СРСР». Розмір цієї
надбавки збільшиться з 170 грн до
177,70 грн. Зауважимо, що зазначене
підвищення визначене на рівні
10% від прожиткового мінімуму на
одну особу на місяць. Крім цього,
директор департаменту пенсійного
забезпечення ПФУ Олена Охріменко
повідомила, що в цьому році
пенсіонерів чекає ще один перегляд
мінімальних пенсії. З 1 грудня вона
становитиме 1497 грн. При цьому
пропорційно зростуть і соціальні
пенсії, і доплати, що обчислюються у
відсотках від прожиткового мінімуму.
Василь ДРОЗДОВ
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ПРІОРИТЕТИ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
СПІЛЬНО З МІНІСТЕРСТВОМ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ,
ГЕНЕРАЛЬНОЮ ПРОКУРАТУРОЮ,
НАЦІОНАЛЬНИМ
АНТИКОРУПЦІЙНИМ
БЮРО, СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ
АНТИКОРУПЦІЙНОЮ
ПРОКУРАТУРОЮ, СЛУЖБОЮ
БЕЗПЕКИ, ДЕРЖАВНОЮ
ФІСКАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ
НАПРАЦЮВАЛИ ПЛАН ДІЙ,
НАПРАВЛЕНИЙ НА ЕФЕКТИВНУ
БОРОТЬБУ З КОНТРАБАНДОЮ
ТА ТІНЬОВИМИ СХЕМАМИ НА
МИТНИЦІ. ПРО ЦЕ ПОВІДОМИВ
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ
ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН.

КОНТРАБАНДИСТИ – НАЧУВАЙТЕСЯ!

М

и провели спільну нараду з
Генеральним
прокурором,
Міністром внутрішніх справ,
керівниками НАБУ і САП,
ДФС, СБУ. Тема порядку денного – ефективна боротьба з контрабандою і тіньовими схемами на митниці, – зазначив
Володимир Гройсман. – Минулого року
всі наші зусилля, спрямовані на детінізацію роботи митниці, дали додатково
до бюджету 70 млрд грн. Переконаний,
що десятки мільярдів ще в кишенях

тіньовиків – тих, хто займається схемами, «кришує» контрабанду. Розуміємо, що там гуляють крупні рибини,
яких треба виловити і навести порядок.
Глава Уряду запевнив, що весь силовий блок засвідчив «повну готовність і
рішучість боротися з контрабандою»,
адже існування такого ганебного явища
впливає на розвиток економіки і руйнує промисловість.
– Наше об’єднання дасть можливість жорстко карати всіх, хто має від-

ношення до контрабанди. Будемо знищувати тіньові схеми і залучати кожну
гривню до бюджету, – наголосив Володимир Гройсман. – План у нас готовий.
Ми презентуємо його. Однак попереджаю всіх: стережіться і починайте служити державі. Кожна гривня має бути
в бюджеті. Це принципово важливо і
для мене як Прем’єр-міністра, і для всіх
учасників сьогоднішньої координаційної наради.

Андрій КУЧЕРОВ

НАЦБЕЗПЕКА

КОРДОН УКРІПЛЮЮТЬ

МІНІСТР ВНУТРІШНІХ СПРАВ АРСЕН АВАКОВ ЗДІЙСНИВ РОБОЧУ
ПОЇЗДКУ В ХАРКІВСЬКУ ОБЛАСТЬ, ПІД ЧАС ЯКОЇ ПОБУВАВ НА ДІЛЯНЦІ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ХАРКІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ.

Н

асамперед Міністр проінспектував стан інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону,
оглянув службові приміщення та ознайомився з побутом військовослужбовців прикордонної комендатури швидкого реагування, що дислокується в
Золочівському районі.
– Сьогодні з начальником Східного
регіонального управління генерал-

майором Сергієм Бідилом ми планово
проінспектували ділянку відповідальності Харківського загону, а також ознайомилися з комендатурою швидкого
реагування, що має функціонал розгортання бойових сил для підтримки
охорони кордону в разі загострення
обстановки саме в цьому секторі, – підкреслив Арсен Аваков.
Крім того, Міністр внутрішніх
справ анонсував оновлення авто-

парку
Державної
прикордонної
служби.
«Транспортні засоби, які ми брали
на оснащення в 2014-2015 роках, коли
не було вибору, застарілі. Тепер ми
маємо достатньо добру конкуренцію
в державному оборонному та приватному секторах, і думаємо про те, щоб
укріпити прикордонників технікою
нових зразків і на землі, і у небі. Ми
плануємо за контрактом з французьким «Аеробасом» поставити на озброєння в Держприкордонслужбу гелікоптер нового зразка Н-125, оновити
автопарк спеціальної техніки Служби
останніми моделями автомобілів
«Барс» та «Козак», а також автомобілями зв’язку новітнього покоління» –
наголосив очільник МВС.
Крім того, Арсен Аваков заявив,
що інженерно-технічне облаштування
державного кордону України на Харківщині буде закінчено до кінця року.
На це загалом виділено 500 млн гривень: частина, а саме 200 млн, вже
надійшли з держбюджету, згодом буде
виділено ще 300 млн гривень з коштів
спецконфіскації.
Наступного
року
заплановані
роботи з будівництва інтегрованої
системи охорони кордону у межах
Сумської та Луганської областей.

Оксана ІВАНЕЦЬ

ОФІЦІЙНО
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ІСТОРИЧНА ДАТА

ГАРЯЧІ БУДНІ

СПРОВАДИЛИ
ДОДОМУ

МАРІУПОЛЬ – ВІЛЬНИЙ
ПРИКОРДОННИКИ РАЗОМ З
ІНШИМИ СИЛОВИКАМИ ЗІ
СКЛАДУ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ТА
МІСЦЕВИМИ МЕШКАНЦЯМИ
ВІДСВЯТКУВАЛИ ЧЕТВЕРТУ
РІЧНИЦЮ ВИЗВОЛЕННЯ
МАРІУПОЛЯ ВІД
ПРОРОСІЙСЬКИХ ТЕРОРИСТІВ.

Ч

отири роки тому, 13 червня
2014 року, українські захисники вибили бойовиків з міста
Маріуполь. Саме визволення
південної частини Донеччини стало
одним із ключових моментів Антитерористичної операції.
Святкування дня звільнення вже
стало доброю традицією для містян.
Цього року площею Свободи у Маріуполі стрункими лавами пройшли військовослужбовці зі складу Об’єднаних

сил, а поряд з ними грізною колоною
рухалася техніка, яка зараз використовується на лінії зіткнення.
Згодом лунали привітальні слова від
керівників силових структур та міста,
що нині вільне від ворожої навали

завдяки мужності українських воїнів.
Тому саме для них цього дня були нагороди і вигуки вдячності від присутніх
жителів міста.
Після офіційної частини свята відбулося пам’ятне фотографування біля
військової техніки для дорослих та
малечі. Особлива цікавинка цьогорічного святкування – богатирські змагання, в яких взяли участь і вартові
рубежу Донецького прикордонного
загону та Маріупольського загону морської охорони, популяризуючи здоровий спосіб життя.
Святковий концерт за участю українських гуртів чекав городян на завершення програми. Та все ж найважливіше в цьому дні – можливість подякувати тим, хто охороняє та захищає нашу
Україну, навіть ціною свого життя. 
Валерія КАРПИЛЕНКО

МАЙЖЕ 400 СТРОКОВИКІВ
ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ У
КІНОЛОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ
ЦЕНТРІ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ.

Н

3

НОВОБРАНЦІ

СЛУЖУ ВІТЧИЗНІ!

Прикордонники Окремого
контрольно-пропускного пункту
«Київ» виявили шістьох іноземців,
які прямували транзитом до Великої
Британії та Італії з підробленими
документами. Під час перевірки
було встановлено, що іранець мав
паспортний документ громадянина
Ізраїлю. А п’ятеро громадян
Туреччини подали на перевірку
документи Болгарії. Всі паспорти,
пред’явлені для контролю, містили
ознаки підробки – заміни сторінок
з установчими даними. В ході
проведення фільтраційних заходів
встановлено, що громадяни Ірану
та Туреччини придбали паспорти
незаконним шляхом з метою
проживання у Римі та Лондоні. Після
завершення процесуальних дій
порушників відправили зворотними
рейсами до Тбілісі та Стамбула.
Людмила ТКАЧЕНКО

30 «РАБІВ»
ОТРИМАЛИ ВОЛЮ
Оперативники Південного
регіонального управління отримали
інформацію щодо можливої
торгівлі людьми та незаконного
утримання осіб як безкоштовної
рабської сили. Тому на території
одного з консервних заводів в
Одеській області правоохоронці
провели санкціоновану перевірку.
Саме під час цих заходів було
виявлено близько 30 осіб,
яких незаконно утримували в
нелюдських умовах. Люди були
змушені працювати під загрозою
фізичних розправ та моральних
принижень. Серед утримуваних
– громадяни України з різних
регіонів, в тому числі з окупованого
Криму, які у пошуках заробітку
потрапили у рабство. Оперативні
дії проводили представники
Держприкордонслужби,
Національної поліції АР Крим, СБУ
під процесуальним керівництвом
прокуратури Автономної
Республіки Крим. На цей час
правоохоронці затримали трьох
підозрюваних осіб, проводяться
необхідні слідчі дії.
Костянтин КІЗІМ

а стройовому плацу навчального закладу зібрались рідні
та друзі новобранців, а також
представники влади та духо-

венства.
– Це почесна і хвилююча мить не
тільки для новоприбулих юнаків, але й
для їхніх близьких та усього персоналу
прикордонної служби. Хочу запевнити
батьків, що їхні сини не будуть виконувати завдання на сході країни у складі
операції Об’єднаних сил. Вони поповнять лави прикордонного відомства
на інших ділянках, де будуть протидіяти злочинності та підтримувати
правопорядок на кордоні. Сподіваємося, що хлопці виправдають покладені на них надії, – зазначив у своєму
виступі Голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник
Петро Цигикал.
376 строковиків після внесення
бойового прапора один за одним склали
присягу на вірність українському народові та пройшли урочистим маршем.

БУС ЗАБИТИЙ
КОНТРАФАКТОМ

А єпископ Сокальсько-Жовківський
української греко-католицької церкви
Михайло Колтун освятив юнаків та благословив їх на військову справу.
Директор Департаменту особового
складу Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Микола Маланчій
зачитав Указ Президента України та накази
Адміністрації ДПСУ про державні й відомчі нагороди, які особисто вручив Голова
Служби кращим військовослужбовцям.
По закінченню церемонії для
почесних гостей та охоронців рубежу

відбувся показовий виступ кінологів,
огляд сучасного озброєння і техніки
та святковий концерт Академічного
ансамблю пісні і танцю Держприкордонслужби.
Зазначимо, що до складання Військової присяги молоді воїни у підрозділах охорони державного рубежу
отримали практичні та теоретичні
знання й навички, необхідні для виконання службових завдань.

Марина МАРКЕВИЧ

На виїзді з міста Новодністровськ
Чернівецької області спільна
міжвідомча група співробітників
внутрішньої та власної безпеки
Держприкордонслужби, фіскальної
служби та Служби безпеки
затримала мікроавтобус «Рено».
В ньому правоохоронці виявили
89 ящиків сигарет. Внаслідок
спільної операції було вилучено
66 750 пачок тютюнових виробів
молдовського виробництва без
акцизних марок. Приблизна вартість
товару становить 1,8 млн грн,
транспортного засобу – 250 тис.
гривень. Вирішується питання щодо
внесення цього факту до ЄРДР за
ч.1 ст. 204 КК України.
Сергій БРОВКО
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ЗДОРОВ’Я

«Зміни
як медицина мають

Валентин ВОЛОХА:

НАПЕРЕДОДНІ ДНЯ МЕДИЧНОГО
ПРАЦІВНИКА МИ ЗУСТРІЛИСЯ
ІЗ ЗАСТУПНИКОМ ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – НАЧАЛЬНИКОМ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ МЕДИЧНОЇ
СЛУЖБИ ВАЛЕНТИНОМ ВОЛОХОЮ
ТА ПОСТАВИЛИ ПИТАННЯ,
ПОВ’ЯЗАНІ З ФУНКЦІОНУВАННЯМ
СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ВІДОМСТВА ТА РЕФОРМУВАННЯМ
ЦЬОГО ВАЖЛИВОГО НАПРЯМКУ.
ПРОБЛЕМИ ЦІЄЇ СФЕРИ ЗАВЖДИ
ОДНАКОВО АКТУАЛЬНІ ЯК ДЛЯ
ТИХ, ХТО СЬОГОДНІ СЛУЖИТЬ
БАТЬКІВЩИНІ, ТАК І ДЛЯ
ПРАЦІВНИКІВ, СЛУЖБОВЦІВ,
ВЕТЕРАНІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХНІХ
РОДИН.

– Валентине Григоровичу, насамперед хотілося б поговорити про найбільш важливий напрям діяльності
наших медиків в зоні проведення
операції Об’єднаних сил – надання
допомоги. Щодня суспільство чує тривожні новини зі сходу про кількість
поранених, а іноді й загиблих. Як
працює алгоритм евакуації постраждалих прикордонників з передової?
– Евакуація військовослужбовців
здійснюється відповідно до «Дорожніх
карт», що визначають лікувально-евакуаційний шлях ураженого, травмованого,
пораненого чи хворого та надання йому
відповідної медичної допомоги на всіх
етапах. «Дорожні карти» складаються з
наступних компонентів: медичний пункт
військової частини, військово-польовий
госпіталь Міноборони або комунальна
лікувальна установа військово-цивільної
адміністрації в районі проведення операції Об’єднаних сил та військово-медичні
клінічні центри Державної прикордонної
служби. У разі потреби надання спеціалізованої медичної допомоги військовослужбовець направляється у вузькопрофільні заклади охорони здоров’я. Як
вітчизняні, так і закордонні. Відповідний
досвід дій в єдиному медичному просторі ми маємо.
Окремо зауважу, що з метою скорочення часу подолання лікувально-евакуаційного шляху, Держприкордонслужба
застосовує аеромедичну евакуацію. Крім
того, протягом короткого часу, спираю-

чись на власні ресурси та за допомогою
зарубіжних партнерів, ми обладнали
евакуаційний транспорт найсучаснішою
спеціалізованою медичною технікою. Як
результат, за весь період бойових дій на
сході України прикордонне відомство не
має жодної людської втрати під час евакуації персоналу з передової до прикордонного лікувального закладу.
– Рік тому ви зазначали, що система охорони здоров’я відомства – на
шляху реформування. Яких результатів вдалося досягти за цей період?
– У Службі зараз, завдяки проведеним
реформам, функціонує три військовомедичні клінічні центри: у Києві, Львові
та Одесі. Всі ці заклади мають вищий
рівень медичної акредитації і діють в
єдиному професійному полі.
Крім того, опрацьовано та затверджено штат чотирьох нових медичних
закладів Служби: госпіталю міста Харків,
військових госпіталів Національної академії, Головного центру підготовки особового складу та Навчально-тренувального загону морської охорони. Ці зміни
дозволять значно розширити відомчі
можливості щодо надання медичної
допомоги госпітального рівня особовому складу органів Служби, а також
ветеранам відомства, членам їхніх
сімей, які мешкають у Харкові, Хмельницькому, Черкасах, Ізмаїлі, а також в
цих регіонах. Вже тривають заходи з
переходу на новий штат та приведення

матеріальної бази у відповідність до
призначень новостворених госпіталів.
Варто додати, що в Головному військовому медичному клінічному центрі у Києві завершено ремонт та переобладнання відділення травматології
та нейрохірургії. Відтепер ми в змозі
забезпечити всі умови для лікування не
тільки звичайних пацієнтів, але й осіб з
обмеженими можливостями у разі отримання ними травм та поранень.

вертих противників. Наша редакція
отримує чимало звернень від ветеранів та пенсіонерів Служби з проханням роз’яснити, як впливатиме ця
державна реформа на систему охорони здоров’я відомства?
– Хочу заспокоїти наших ветеранів,
пенсіонерів та членів їхніх сімей. На сьогоднішній день відомча система охорони
здоров’я функціонує, розвивається та
реформується виходячи з сучасних викли-

Протягом минулого року в закладах охорони
здоров’я Служби пролікували 14,5 тисячі пацієнтів,
понад 202 тисячі прийнято в амбулаторному
порядку.
Також у столичному шпиталі почало
функціонування офтальмологічне відділення, потреба в якому з початком
бойових дій стала нагальною. Крім того,
для спеціалізованої допомоги нашим
прикордонникам та членам їхніх сімей,
у всіх військово-медичних клінічних
центрах та відомчих санаторіях розгорнуті та повноцінно функціонують відділення реабілітації учасників АТО.
– У країні розпочалася медична
реформа. Є позитивні відгуки,
чимало скептиків, ще більше від-

ків. Як я зазначав, ми розширюємо медичні
можливості відомства і будемо йти цим
шляхом. Маємо відповідну підтримку
керівництва Держприкордонслужби.
Якщо говорити про реформування
медичної галузі в цілому по країні, то
ці процеси не належать безпосередньо
до мілітарних відомств. Нагадаю, що під
час одного із засідань Ради національної
безпеки і оборони, яке відбулося у 2014
році, було прийнято рішення щодо удосконалення відомчої медичної системи
сил оборони на період особливого часу. А
загальна позиція всіх військових меди-

№ 23, 22 червня 2018 року

ТЕТ-А-ТЕТ

ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
Украiни
..

5

у такій чутливій сфері
ь бути еволюційними»
ших місяців цього року за путівками до
санаторію «Аркадія» звернулися аж ... 40
осіб. Звичайно, всі ці звернення нашого
персоналу, ветеранів та членів їхніх
сімей були задоволені. На жаль, бажаючих було в рази менше ніж можливості
санаторію, незважаючи на те, що закладом спеціально було укладено угоду для
користування басейном «Динамо». Саме
таке побажання висловлювали ті, хто
хотів би оздоровлюватися не влітку.
Водночас для відпочинку в пік
сезону, наприклад, тільки від ветеранів
вже надійшло понад 170 звернень для
забезпечення путівками їх та членів
родин. А це загалом понад 350 путівок.
Ще чимала кількість путівок передбачена для членів сімей загиблих на сході
держави. Неважко підрахувати, що загалом забезпечити велику кількість звернень саме у літній період об’єктивно
неможливо. Внаслідок цього виникають
непорозуміння, пишуть скарги.
Якщо ж говорити загалом, з органів
Держприкордонслужби надійшло заявок на понад 3200 путівок. Тому прошу

– Реформи в системі охорони
здоров’я необхідні, але еволюційні, а не
руйнівні, адекватні до умов, економічно
сприятливі, із врахуванням історичного
досвіду та міжнародної практики. На
наступному етапі перед нами стоять
важливі завдання організаційного та
логістичного характеру. По-перше, це
необхідність адаптації власної системи
медичного забезпечення до медичних практик НАТО. Увагу зосередимо
на запровадженні сучасних технологій
надання медичної допомоги пораненим, травмованим та хворим військовослужбовцям відповідно до галузевих
стандартів у сфері охорони здоров’я
держав-членів НАТО.
По-друге, актуальним залишається
питання доукомплектування медичним
майном транспортно-санітарних вертольотів для надання екстреної допомоги,
оскільки аеромедична евакуація – важлива складова загальної системи лікувально-евакуаційних заходів.
По-третє, Служба розпочинає надскладний процес переходу підрозділів

Реформи в системі охорони здоров’я необхідні,
але еволюційні, а не руйнівні.
ків полягала у тому, що існуючу систему
необхідно посилювати.
Для підтвердження наших доводів наведу конкретні факти. Протягом минулого року в закладах охорони
здоров’я Служби пролікували 14,5 тисячі
пацієнтів, понад 202 тисячі прийнято в
амбулаторному порядку.
У відомчих медичних закладах за цей
період проліковали 12 674 хворих. З цієї
кількості 8,2 тисячі – військовослужбовці,
545 – працівників, понад 800 осіб – ветерани, 240 – члени сімей персоналу та
ветеранів. Служба забезпечує повноцінне
виконання соціальних гарантій нашим
військовослужбовцям та іншим пільговим
категоріям громадян у межах бюджету.
– Доречно запитати: чи достатньо ресурсів державного бюджету
заплановано на відомчу медицину
цього року? Яка динаміка порівняно
з минулими роками?
– Керівництво служби приділяє
значну увага покращенню медичного
забезпечення особового складу, ветеранів та членів їхніх сімей. Збільшено
фінансування на три мільйони гривень
за статтею, яка передбачає закупівлю
медикаментів та перев’язувальних
матеріалів. Для придбання сучасного
медичного обладнання вперше за тривалий час виділені чималі кошти. У
цьому році наші військово-медичні клінічні центри значно посилять власну
лікувальну базу.

Заплановані витратити на забезпечення санаторно-курортного лікування
шляхом придбання путівок до інших
лікувальних закладів для нашого персоналу, ветеранів та пенсіонерів. Ці витрати
будуть в розмірах минулого року.
Якщо говорити в цілому, то потреба
у коштах для забезпечення всіх вимог
щодо охорони здоров’я значно більша.
Проте такий же фінансовий стан і щодо
інших потреб відомства.
– Ви згадали про придбання путівок для нашого персоналу та ветеранів в інших лікувальних закладах.
А як ситуація з нашими відомчими
здравницями? До речі, їх кількість у
минулому році збільшилася!
– Розгортання санаторіїв «Прикордонник-Немирів» та «Моршин-Прикордонник», що були передані відомству
торік, триває за графіком. Нагадаю, що
перший – розрахований на 200 ліжкомісць, другий – на 300. Це значно розширить наші можливості у сфері охорони здоров’я, адже одеська «Аркадія»
має наразі тільки 210 ліжко-місць.
А нові медичні заклади відновлюються, продовжують облаштування,
триває робота щодо оформлення актів
на землю, дозволу на користування
свердловинами з мінеральною водою.
Що стосується оздоровлення у відомчій «перлині» біля Чорного моря, то
звернуся до конкретних цифр, щоб окреслити проблематику. Протягом п’яти пер-

зрозуміти ситуацію вірно та наголошую,
що санаторій працює 12 місяців на рік.
Ми створили гарні побутові умови та
планово посилюємо лікувальну базу.
Восени знову буде укладено договір і
всіх охочих будемо возити в басейн.
Зробіть корективи у власних планах та
насолоджуйтесь чудовою погодою у південному регіоні не тільки влітку!
Зовсім інша ситуація щодо санаторно-курортного лікування в санаторіях інших відомств. Ми активно
співпрацюємо із медичними закладами Моршина, Трускавця, Хмельника,
Діброви. З ними відомство уклало угоди
для забезпечення путівками на 2018 рік.
Наші ветерани в цьому випадку правильно розуміють необхідність рівномірного виділення путівок, ідуть назустріч, і ми знаходимо компромісні варіанти, які задовольняють всіх. Путівки
виділяються на різні місяці. Таке взаєморозуміння дає свої плоди і нам вдається забезпечити путівками майже
всіх ветеранів. Наприклад, на початок
червня подано для розгляду 61 заявку
для Служби у санаторії інших відомств.
Вже забезпечено 16 осіб. У наступні
кілька місяців сплановано закупити
ще 26 путівок. Решта ветеранів будуть
забезпечені путівками рівномірно до
кінця року.

медичного забезпечення на комплектнотабельне медичне оснащення та надання
медичних послуг за модульним принципом. З метою наближення кваліфікованої
медичної допомоги до підрозділів кордону, маємо ідею організувати медичне
забезпечення за рахунок мобільних
медичних комплексів. Пересувними
лікувально-діагностичними
комплексами, перш за все, комплектуватимуться
підрозділи резервів Голови Служби.
Окремим блоком я би виділив
питання, пов’язані з навченістю медичного персоналу та опрацюванням злагодженості між медичними підрозділами військової та госпітальної ланок.
В цьому ланцюжку важливо задовольнити їх потреби щодо засобів, послуг та
ресурсів, що необхідні для забезпечення
об’єднаних сил під час спільного виконання завдань.
Підсумовуючи нашу розмову, підкреслю, що ефективна медична підтримка
можлива тільки шляхом всебічного
навчання, яке ґрунтується на особистій
відповідальності особи за набуті знання
та практичні навички. Тільки такий підхід
дозволить медичному працівнику бути
частиною професійного функціоналу та
працювати в національному або багатонаціональному медичному середовищі,
модулі, підрозділі або системі.

– Які зміни чекатимуть службу
охорони здоров’я у найближчій перспективі?

– Дякую за змістовні відповіді! 
Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ

6 ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
..
Украiни
У НАШ ЧАС ЛЮДИ
ЗВИКЛИ ДО ВЕЛИКОЇ
КІЛЬКОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО НАРКОМАНІЮ
ТА ЇЇ НАСЛІДКИ.
НЕМАЄ СУМНІВІВ,
ЩО НАРКОТИК – ЦЕ
ЗАГРОЗА ОСОБИСТОСТІ
ТА СУСПІЛЬСТВУ.
ПРОТЯГОМ СТОЛІТЬ ЦЯ
ХВОРОБА ОХОПЛЮВАЛА
ВСЕ БІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ,
НАБУВАЮЧИ НОВИХ
ФОРМ. У ПОШУКАХ
НОВИХ ШЛЯХІВ
НЕЗАКОННОГО
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ,
НАРКОТОРГІВЛЯ
СТАЛА ЧАСТИНОЮ
ОРГАНІЗОВАНОЇ
ТРАНСКОРДОННОЇ
ЗЛОЧИННОСТІ.

ВИСОКІ МУРИ –
НЕ ПЕРЕПОНА
З 1990 року правоохоронні органи
Мексики та США виявили понад 200
підземних тунелів, обладнаних електричною та вентиляційною системами. Підземні ворота впускали до
омріяної Америки тисячі нелегалів та
тонни наркотиків зі сторони Мексики.
Виявлені тунелі правоохоронці заливають бетоном, щоб запобігти подальшому використанню.
З 2012 року почастішали випадки
застосування катапульт і компресорних пушок. Встановивши саморобні
агрегати на автомобілі, злочинці
стають більш мобільними та перекидають марихуану, кокаїн і амфетамін через кордон. Дальність пострілу
такого виробу сягає понад 200 метрів.
Статистика затримань Міністерства
Національної Безпеки США свідчить, що жоден мур не стає перепоною на шляху контрабандистів, а всі
затримання становлять лише десяту
частину від реальної кількості контрабанди. Крім зазначених шляхів,
зафіксовано сотні випадків переправлення наркотиків за допомогою легких літальних апаратів, безпілотників,
склопластикових човнів панга.
БЕЗКРАЙНІЙ ОКЕАН
Міжнародні морські перевезення
товарів набули загального розповсюдження завдяки співвідношенню
ціни та якості. Багатотонні контейнери з тисячами тонн різного краму
щоденно прямують морськими шляхами в усі куточки світу. Отже, це ще
одна можливість для злочинців розчинитися у потоці легальної торгівлі.
Через географічне розташування до
таких країн як, скажімо, Австралія,
основна загроза надходить морем.
Завдяки взаємодії з правоохоронними
органами інших країн австралійські
охоронці кордону виявляють та затри-
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Смерть на експорт
мують великі партії наркотичних
речовин. У морському порту міста Сіднея трапляються випадки затримання
метамфетаміну і героїну загальною
вагою понад півтонни. Так, на одному
судні з Таїланду до країни ввезли три
тисячі керамічних ваз. Серед сувенірного посуду зловмисники приховали
вази з більш коштовною «начинкою».
Загальна сума конфіскованого дурману становила близько 525 млн доларів США. В пустотах імпортованого
з Китаю асфальтоукладальника було
приховано 235 кілограмів метамфетаміну і 115 кілограмів кокаїну. Морським шляхом до порту Лісабона прибуло 700 кілограмів кокаїну, захованих
в партію ананасів. Наприкінці 2017
року іспанські правоохоронці в порту
Альхесірас виявили майже шість тонн
білої отрути серед вантажу бананів. А
на початку цього року в тому ж порту
знову серед експортованих фруктів
затримано рекордну партію кокаїну –
понад вісім тонн.
ПІД КРИЛОМ ЛІТАКА
Здається, найскладніше переправити наркотичну речовину авіатранспортом. Звичайно, мова не
йде про витратність перевезення,
адже можливість збагатитися в рази
перевищує вартість питання. Визначена кількість та вага багажу, проходження багатьох видів контролю
обмежує зловмисників в розмірах
партії, але не змушує відмовитися
від спроб переправити цінний вантаж. І способи його перевезення
дивують своєю банальністю, а іноді
вражають винахідливістю.
У Міжнародному аеропорту імені
Бен-Ґуріона жителька Ізраїлю переплутала валізи. Повернувшись додому,
вона зрозуміла свою помилку і повернулася за своїми речами. З аеропорту
жінка вийшла вже в супроводі правоохоронців та відправилася до тюрми.

Адже валіза, яку вона залишила, мала
подвійне дно і містила п’ять кілограмів кокаїну. Викрити схованку вдалося
пасажирам, які залишилися без чемодана. Натомість російська наречена
навіть не здогадувалася про цінність
свого багажу. Після знайомства з нігерійською ріднею майбутнього чоловіка вона поверталася додому. Під час
пересадки на інший рейс в аеропорту
Хошиміна у В’єтнамі жінку затримали

мадянка Панами. Після особистого
огляду в аеропорту Барселони її
направили до лікарні для огляду спеціаліста. Пасажирка повідомила, що
зробила пластику грудей, але шви
не заживали, і тому носила марлеву
пов’язку. У лікарні підтвердили хірургічне втручання, але замість силіконових імплантів жінка мала в грудях два
пакунки з кокаїном загальною вагою
до двох кілограмів.

Згідно з даними міжнародного комітету
ООН з контролю за наркотиками, у світі
кількість споживачів стимуляторів типу
амфетамінів більша, ніж загальна кількість
людей, що вживають кокаїн та героїн.
за контрабанду наркотиків. У подарованому нареченим чемодані під
подвійним дном було заховано три
кілограми кокаїну.
Поряд з досить «банальними»
спробами приховати наркотики існують і небезпечні для життя самого
кур’єра. Люди-контейнери перевозять
у своїх тілах до кілограма наркотичних речовин. Проте достатньо пошкодження навіть одного невеликого
пакуночка «зілля» щоб вбити носія.
На початку цього року британські
прикордонники перевірили валізи
пасажирів приватного літака, що прибув з Колумбії до аеропорту Фарнборо.
В кожен чемодан пасажири склали
34-37 пакунків, вміст яких дав позитивний результат експрес-тесту щодо
вмісту кокаїну. Загальна вага наркотику сягнула 500 кілограмів, а вартість
партії – 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Не такий небезпечний, але не
менш болючий спосіб обрала гро-

Найбільшого розголосу набула
справа аргентинської поліції з виявлення та затримання каналу переправлення наркотиків. Як повідомлялося в ЗМІ, за результатами спецоперації затримано 400 кілограмів
кокаїну. Найбільше громадськість обурило, що вантаж слідував як дипломатична пошта посольства Росії. По суті,
це перший підтверджений випадок
причетності дипломатів РФ до наркоторгівлі.
ПОЧТОВІ ВІДПРАВЛЕННЯ
«Вам лист!». У поштових скриньках все частіше можна знайти лише
квитанції за комунальні послуги чи
рекламні брошурки, іноді газети.
SMS та смайлики витіснили листи та
поштові листівки з нашого життя. Та
є й ті, хто не забув про конвертик і
поштову марку. А якщо мало – запакують і відправлять посилку. От тільки
в ній не буде теплих слів від далекого
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родича чи старого друга. Найчастіше в
такий спосіб переправляють невеликі
дози дорогих наркотиків – таблетовані ховають у коробочку дитячих пазлів, порошок – у кіндер-сюрприз. За
даними кримінальної служби литовської митниці, найбільше досудових
розслідувань з контрабанди наркотиків проводиться саме за фактом
поштових пересилок. Переважна більшість таких відправлень надходить з

Нідерландів, Іспанії, Великобританії
та Китаю.
У сучасному світі одяг, побутові
речі, різні дрібнички для господарства
без зайвих клопотів купують не виходячи з дому. Інтернет надає доступ
не лише до потрібних речей, але й до
заборонених. Розвиток технологій
полегшив життя, але рано чи пізно
з’являються й ті, хто приносять зло в
нове та прогресивне. І вже в Iнтернеті
існує паралельна реальність DarkNet.
На засекречених сайтах торгують
життям і смертю. При цьому ІР-адреса
покупця та продавця шифрується,
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проходить декілька країн і унеможливлює їхнє встановлення. А наркотичні засоби пересилаються в звичайних іграшках та сувенірах, серед тонн
подібних бандеролей.
Трапляється, що зловмисники не
вигадують нових способів, а користуються давно забутими старими. На
підтвердження цього в Кувейті прикордонники затримали голуба, що ніс
на спині невеличкий рюкзак. Пошто-

вий «птах миру» переправляв через
кордон 178 таблеток кетаміну. Раніше
подібні випадки транспортування
наркотиків голубами фіксували лише
тюремні охоронці.
НАРКОТИКИ В ЗАКОНІ
Проблема полягає в тому, що
окремі держави порушують міжнародні принципи, прийняті, узгоджені
та обов’язкові для виконання майже
в двохстах країнах. Наприклад, у
Нідерландах легалізовано вживання
гашишу, в Уругваї марихуана у вільному доступі з 2014 року. Громадянам

Чехії дозволено мати при собі до 15
грамів марихуани, до чотирьох таблеток екстазі, двох грамів амфетаміну,
півтора грама героїну, один грам кокаїну. Дозволяється також вирощувати в
домашніх умовах до п’яти кущів конопель та 40 галюциногенних грибів.
Кримінальне покарання за зберігання
вищезазначеної кількості наркотичних засобів скасовано, але торгівля
залишається нелегальною. Конвенція
ООН про наркотичні засоби 1961 року
визнала листя коки поза законом.
Адже шляхом хімічної переробки з
них отримують кокаїн, що є одним
з найрозповсюдженіших наркотиків у світі. Однак Болівія домоглася
для себе виключення щодо культивації коки для релігійних та медичних
цілей, зокрема для лікування гірської
хвороби. Жуючи листя коки, людина
пригнічує відчуття голоду, спраги,
болю та втоми. А 2017 року уряд Болівії збільшив площу плантацій коки в
країні майже вдвічі – з 12 тисяч гектарів до 22.
ТЕМНИЙ БІК НАУКИ
Політика терпимості на державному рівні стосується виключно «легкого» зілля – коноплі та її похідних –
марихуани й гашишу, і виключно в
межах кордонів країни. «Важкі» наркотичні речовини заборонені в усьому
цивілізованому світі. І щоб оминути
існуючі заборони з’являються нові
форми дурману. Спеціалісти Інтерполу прогнозують поширення наркотиків, що можна отримати з кактусів.
У Бразилії вивели нову наркотичну
рослину – епаду. А на нелегальному
білоруському
ринку
наркотиків
з’явився кат – сильнодіюча речовина,
що теж має рослинне походження.
Нині набуло глобальних масштабів розповсюдження синтетичних
засобів. Вони вже давно витіснили
опіати з позиції найнебезпечніших і

ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
Украiни
..

7

руйнівних речовин. Згідно з даними
міжнародного комітету Організації Об’єднаних Націй з контролю за
наркотиками, у світі кількість споживачів стимуляторів типу амфетамінів більша, ніж загальна кількість
людей, що вживають кокаїн та героїн.
Дешевизна і простота виготовлення,
а також сильніший вплив на людину
переводять ці наркозасоби в ранг найбільш небезпечних. Проте, на жаль,
законодавство не встигає відстежувати появу нової «синтетики» і вчасно
встановлювати обмеження. Останнім
часом відзначається тенденція до
появи абсолютно нових наркотичних
речовин з невідомим досі хімічним
складом. І все це робиться заради
неконтрольованих надприбутків.
За даними американського агентства боротьби з наркотиками, щорічний дохід від незаконного обігу
тяжких наркотиків становить понад
півмільярда доларів. Героїн виробляють переважно в Центральній та Південно-Східній Азії, так звані країни
«Золотого півмісяця» – Афганістан,
Пакистан, Іран та «Золотого трикутника» – М’янма, Таїланд, Лаос. Латиноамериканські країни «Андського
поясу», такі як Колумбія, Перу та Болівія, спеціалізуються на кокаїні. Саме
звідси на світові чорні ринки надходить 90 відсотків отрути. Найбільші
нелегальні плантації кущів коки ростуть в Еквадорі, Бразилії, Венесуелі,
Суринамі, Панамі та Гаяні.
Країни-виробники також споживають свій згубний товар, але
левову частку експортують. Злочинність постійно удосконалює форми
та методи своєї діяльності, що раніше
були
невідомі
правоохоронцям.
Наркокур’єри не цураються старих
шляхів досягнення наживи, вдосконалюють їх і шукають нові.

Тетяна ГАЙДА

КАЛЕЙДОСКОП
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ПОПОВНЕННЯ

НОВІ СИЛИ
У ПІДРОЗДІЛАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ РОЗПОЧАВСЯ ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ НА ПОСАДАХ ОФІЦЕРІВВИПУСКНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ, ЯКІ НЕЩОДАВНО ПОПОВНИЛИ ЛАВИ СЛУЖБИ.

Н

овоприбулі офіцери успішно
завершили навчання зі здобуття військової спеціальності, але важливою частиною становлення на їхніх посадах є

набуття досвіду, застосування отриманих знань на практиці. Тому в усіх
підрозділах проведені збори молодих лейтенантів. Заняття проходили
з обов’язковим виїздом на ділянки

відповідальності, де демонструвалися елементи та особливості організації служби в пункті пропуску та
поза ним.
Молоде поповнення з вищих
навчальних закладів Збройних Сил
та інших військових формувань
додатково ознайомили з правовою
базою діяльності Держприкордонслужби, зокрема особливостями
застосування норм Кодексу України про адміністративні правопорушення. Значну увагу приділили
випускникам, які прибули на морські і річкові ділянки держкордону.
Новоспечені вартові морських рубежів відвідали катери та кораблі, де
їм розповіли про специфіку подальшої служби.

Крім того, під час зборів лейтенанти пройшли інструктажі з дотримання заходів безпеки під час несення
служби.
Керівники
регіональних
управлінь, органів охорони державного кордону та забезпечення, загонів
Морської охорони провели індивідуальні бесіди з кожним молодим офіцером та закріпили за ними найбільш
підготовлених та досвідчених офіцерів-наставників. Наразі лейтенанти
вибули на місця подальшої служби
до підрозділів охорони кордону. За
безпосередньої участі наставників та
керівництва підрозділів вони відпрацюють комплекс заходів з введення та
становлення на посадах.

Людмила ТКАЧЕНКО

ЗМАГАННЯ

ШВИДШЕ, КРАЩЕ, ВЛУЧНІШЕ
ПРОТЯГОМ ТИЖНЯ НА ПОЛІГОНІ ГОЛОВНОГО ЦЕНТРУ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ТРИВАВ ЧЕМПІОНАТ З КУЛЬОВОЇ СТРІЛЬБИ ТА СЛУЖБОВОГО ДВОЄБОРСТВА. У ЗМАГАННЯХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 25 КОМАНД ІЗ ПОНАД
100 ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ З УСІХ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ
ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА. СПОРТИВНУ ПОДІЮ ПРИСВЯЧЕНО ПАМ’ЯТІ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ІГОРЯ МОМОТА.

П

ід час турніру спортсмениприкордонники демонстрували майстерність у влучній
стрільбі та витривалість під час
бігу на пересічній місцевості. У фіналі
військовослужбовці долали дистанцію в
три кілометри зі стрільбою. Після подолання першого та другого кілометрів,
учасники мали поцілити з п’яти пострілів з автомата Калашникова в мішень з
положення стоячи. Це було одне з найскладніших випробувань.
За результатами чемпіонату з
кульової стрільби серед регіональних
управлінь перше місце посіла команда
Північного регіонального управління. Друге місце здобула команда зі
Львова. Третє призове місце виборола
збірна вартових східних рубежів.
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

ПРИКОРДОННИК
РДОННИК
РДОННИК
Украiни
..

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

61023

Перемогу зі службового двоєборства серед регіональних управлінь здобула команда Західного регіонального
управління. Друге місце посіла команда
Східного РУ. На третьому – Національна
академія ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

Серед прикордонних загонів найкращі результати продемонстрували
команди мобільного загону «ДОЗОР»,
ОКПП «Київ» і Сумського загону.


ОГОЛОШЕННЯ
У зв’язку з вироком Приморського районного суду м. Маріуполь
Донецької області від 13.10.2017
к.п. за №266/3566/17 1кп/266/489/17,
посвідчення серії УБД №160966 від
18.01.2016 КИЗИМА Назара Ярославовича вважати недійсним.
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