ПАЛІТРА КОРДОНУ
ПРИКОРДОННИК

ОЗДОРОВЛЕННЯ

УКРАЇНИ

Сьогодні нікого не
здивувати ствердженням,
що західна ділянка нашого
рубежу до цих пір впевнено
утримує лідируючі позиції
в плані його зразкового
облаштування на місцевості,
а також у запобіганні
постійним спробам
порушників провести свої
незаконні діяння. Особливе
місце в цьому контексті
посідає «найгарячіша»
ділянка українського
кордону – Закарпаття. Отож
у сьогоднішньому номері
«ПУ» мова йтиме про один
із тутешніх прикордонних
підрозділів – ВПС «Лужанка».
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Гаряча «Лужанка»

Відпочинок із користю

5

стор.

Літо… Саме зараз перед більшістю стоїть
питання, куди поїхати, аби добре відпочити чи
оздоровитися. Як же вирішити цю дилему? На
щастя, прикордонники не мають такої проблеми,
адже відпочити та зміцнити здоров’я можна
у чотирьох лікувально-оздоровчих закладах
Держприкордонслуби України.

7

стор.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ôîòî Â³òàë³ÿ ÃÐÀÁÀÐÀ

Євро закінчилося,
досвід – залишився

4

стор.
Ось і закінчилася фінальна частина Євро2012, і українці можуть зітхнути одночасно
і з полегшенням, і з жалем. Незважаючи на
те, що багатьом нашим співвітчизникам, у
тому числі прикордонникам, додалося роботи
через матчі, які проходили в Києві, Львові,
Донецьку та Харкові, країна мала змогу
поринути у неповторну атмосферу свята. Але
найголовніше — ми отримали неоціненний
досвід проведення заходів такого масштабу.
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ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 469

Державний кордон України перетнуло

2,2 млн.
осіб

тис.
транспортних засобів

>

Затримано за незаконне перетинання кордону

65
осіб

38

з них
незаконні мігранти

Вилучено

10 од.

зброї

>

62

од.
боєприпасів

> 3,4

кг
нарк. речовин

Затримано

817

тис. грн.
на
контрабандних товарів
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НОВИНИ

ГАМАНЕЦЬ

n Соціальні

гарантії
вдосконалено
Верховна Рада України
ухвалила Закон “Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України з окремих
питань соціального захисту
військовослужбовців та деяких
інших осіб, виплати одноразової
грошової допомоги у разі їхньої
загибелі (смерті), встановлення їм
інвалідності чи часткової втрати
працездатності без встановлення
інвалідності”. Законодавчим
актом переглянуто умови
виплати одноразової грошової
допомоги в разі загибелі (смерті)
військовослужбовців та інших
осіб рядового і начальницького
складу або їх каліцтва. Таку
обставину як “каліцтво”
замінено на “встановлення їм
інвалідності чи часткової втрати
працездатності без встановлення
інвалідності”, встановлено
визначення цієї допомоги як
соціальної виплати і розмежовано
її розмір в залежності від
наслідків та моменту набуття – у
період проходження військової
та інших видів служби, чи під час
безпосереднього виконання ними
службових обов’язків. Законом
внесено зміни до бази обчислення
цієї виплати, виходячи з
посадових окладів, окладів за
спеціальним званням та надбавки
за вислугу років замість усієї суми
грошового забезпечення.
www.rada.gov.ua

Пенсії зростають
У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму
відповідно до Закону України “Про Державний
бюджет України на 2012 рік” з 1 липня підвищуються
складові пенсії непрацюючим пенсіонерам, надбавки
та підвищення до пенсій, розмір яких залежить від
величини прожиткового мінімуму, збільшуються
також пенсії військовослужбовцям та громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

www.mlsp.gov.ua

Оскільки загальний розмір
пенсії складається із основного
її розміру та різних видів надбавок, доплат і підвищень, які
щоквартально підвищуються у
зв’язку із зростанням мінімального прожиткового мінімуму,
постановою передбачено підвищення основного розміру пенсії,
встановленого на 1 липня 2012
року, у такому порядку:
з 1 липня 2012 року основні
розміри пенсій підвищуються
на 11 відсотків, з 1 вересня 2012
року це підвищення збільшується до 23 відсотків, з 1 січня 2013
року – до 35 відсотків.
При цьому встановлено, що
основні розміри перерахованих
пенсій не можуть перевищувати
розміри пенсій, обчислених відповідно до Закону України „Про
пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб”, виходячи
з грошового забезпечення, встановленого постановою Кабінету

n Рейсова

«лихоманка»
1 липня, у день проведення
фінального матчу футбольного
чемпіонату Євро-2012, аеропорт
«Бориспіль» обслужив 630 рейсів.
Загальна кількість пасажирів,
які скористалися послугами
аеропорту, становила 39 317 осіб.
Абсолютний добовий максимум
раніше було зафіксовано
30 липня 2011 року (34 762
пасажири). Найбільша кількість
рейсів, прийнятих аеропортом
за добу – 423 (вересень 2008
року). Жодних збоїв чи
затримань не спостерігалося.
Аеропорт продемонстрував
злагоджену роботу персоналу
при обслуговуванні значної
кількості рейсів в умовах високої
інтенсивності польотів.
www.mtu.gov.ua

n Україна

в ТОП-50
рейтингу ФІФА
Міжнародна федерація
футбольних асоціацій
опублікувала оновлений
рейтинг національних збірних.
У порівнянні з минулим місяцем
Україна піднялася відразу на
шість позицій, перемістившись
з 52 на 46 місце у списку
найкращих футбольних збірних
планети. Перше місце в рейтингу
ФІФА, як і раніше, утримує
збірна Іспанії, що зміцнила свої
позиції після виграшу Євро-2012.
З третього на друге місце в списку
перемістилася Німеччина, що
дійшла до півфіналу єврофоруму.
Укрінформ

Міністрів України від 07.11.2007
№ 1294 „Про упорядкування
структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького
складу” за відповідними посадами військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу
станом на 1 квітня 2012 року.
Розмір мінімальної пенсії
для інвалідів - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з 1 липня складе 1519,20 грн.,1350,40 грн. і
1223,80 грн. для інвалідів І, ІІ та
ІІІ групи відповідно.
Прожитковий мінімум для
осіб, які втратили працездатність, з 1 липня збільшується з
838 грн. до 844 гривень.
Мінімальний розмір пенсії за
віком, по інвалідності, у зв’язку
з втратою годувальника на одного утриманця з 1 липня 2012
року складе 844 грн., мінімальна
пенсія у зв’язку з втратою годувальника на двох утриманців –
1012,80 грн., на трьох і більше –
1266 грн., непрацюючі шахтарі,
на яких поширюється чинність
Закону України «Про підвищен-

ВОДІЯМ НА ЗАМІТКУ

Реєстр авто
спрощено
Кабінет Міністрів України прийняв постанову,
яка передбачає спрощення існуючої процедури
державної реєстрації транспортних засобів.
www.kmu.gov.ua

Відтепер власники транспортних засобів можуть зареєструвати чи перереєструвати
їх незалежно від місця своєї
реєстрації чи проживання або
регіону реєстрації авто. Постанова передбачає можливість
збереження за бажанням власника номерного знака за транспортним засобом при перереєстрації на іншого власника у
межах одного регіону.
Документ також скасовує
обов’язкове дослідження транспортних засобів під час державної реєстрації (перереєстра-

ції) чи зняття з обліку, а також
обов’язкового
пред’явлення
транспортного засобу при перереєстрації у зв’язку зі зміною
місця проживання власника та
при відновленні документів.
Крім того, Постанова урегульовує порядок державної
реєстрації самостійно складених транспортних засобів, а
також унеможливлює відмову
в проведенні державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів у разі, коли
їхні власники або уповноважені на їх використання особи
мають заборгованість зі сплати штрафів у сфері безпеки дорожнього руху.
n

ня престижності шахтарської
праці», у липні отримають пенсію в розмірі не менше ніж 2532
гривні.
Для інших інвалідів, щодо
яких встановлено причинний
зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, з 1
липня розмір мінімальної пенсії підвищено зі 100 відсотків
до 110, 125 і 150 відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, для
інвалідів ІІІ, ІІ та І групи відповідно. Таким чином, ці пенсії
зростуть на 90 – 428 гривень і
складуть 928,40 грн., 1055 грн. і
1266 грн. відповідно.
Мінімальний розмір пенсії
з урахуванням надбавок, підвищень та інших доплат до пенсій
інвалідам війни та для учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС (без
урахування пенсій за особливі
заслуги) з 1 липня складе: для

інвалідів І групи – 2405,40 грн.,
ІІ групи – 2152,20 грн., ІІІ групи – 1899,00 грн., для учасників
бойових дій – 1392,60 гривні.
Якщо ж щомісячний розмір
пенсійних виплат чи державної
соціальної допомоги не досягає
прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб,
які втратили працездатність,
таким особам надається щомісячна державна адресна допомога у сумі, що не вистачає
до зазначеного прожиткового
мінімуму, незалежно від факту роботи. Тому і працюючі, й
непрацюючі пенсіонери будуть
отримувати пенсію у розмірі не
менше прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили праце
здатність.
Перерахунок
зазначених
виплат здійснюється за матеріалами пенсійних справ і до кінця року буде проводитися ще з
1 жовтня та з 1 грудня.
n

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА

ІТ-суспільство
Президент України
Віктор ЯНУКОВИЧ доручив
профільним міністерствам
та відомствам підготувати
проект Стратегії
розвитку інформаційного
суспільства в Україні.
Документ передбачатиме
впровадження
інформаційнокомунікаційних технологій
у всіх сферах життя, а
також реалізації в Україні
Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» щодо
розбудови електронного
урядування.

www.president.gov.ua

Профільні міністерства та відомства разом із СБУ та за участю
Нацкомісії з державного регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, органів місцевого самоврядування і громадськості також
мають підготувати проект плану
заходів щодо створення та забезпечення функціонування систем
електронного урядування.
Проект має передбачати кроки з виконання завдань, визначених Національним планом дій
на 2012 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ
на 2010-2014 роки.
Згідно з дорученням, план
заходів також має передбачати
функціональну інтеграцію інформаційних ресурсів державних

органів, розроблення та забезпечення функціонування єдиної
інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення, електронного реєстру
пацієнтів у пілотних регіонах,
єдиного інформаційного вебпорталу звернень громадян до
органів влади та місцевого самоврядування, Єдиного державного
веб-порталу адмінпослуг, автоматизованої системи «Єдине вікно
подання електронної звітності».
Також план заходів має передбачати завершення впровадження
системи електронної державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та забезпечення доступу всіх регіонів
до централізованої бази даних з інформацією про реєстрацію та експлуатацію транспортних засобів.
Крім того, Президент доручив
опрацювати за участю громадськості питання можливості використання в діяльності органів
виконавчої влади програмного
забезпечення з відкритим кодом
та за результатами опрацювання
підготувати і подати відповідні
висновки та пропозиції.
n
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ГАРЯЧІ БУДНІ

ФЕСТИВАЛЬ

«Майбутнє будувати молоді!»
Саме під таким гаслом відбувся Міжнародний молодіжний фестиваль
“Дружба - 2012” на стику кордонів України, Білорусі та Росії біля
монумента Дружби, неподалік села Сеньківка Городнянського району
Чернігівської області.

Олександр ДУДКО

Проведення такого фестивалю вже давно
стало традиційним, і з кожним роком розширюється його статус – приїздять сюди не лише з
трьох сусідніх держав, а й з інших країн.
Нинішнього року молодіжний форум
організувала Білорусь, він тривав три дні.
Запам’ятався він різноманітними конкурсами, спортивними і туристичними змаганнями,
концертами і, звісно ж, новими знайомствами та незабутніми враженнями. Особливо ж
пам’ятним стало завершення фестивалю. На
свято зібралося кілька тисяч гостей і жителів
навколишніх районів Чернігівщини, Брянщини та Гомельщини, для яких відбувся
святковий концерт. Вирувало свято і на трьох
імпровізованих вулицях. Тут також проходили
концерти самодіяльних аматорів сцени та змагалися спортсмени. Демонстрували свої неповторні вироби народні майстри, працівники
торгівлі трьох областей пропонували найрізноманітнішу гастрономічну продукцію, а також
працювали атракціони луна-парку.
Свято завершилося, але кожен, хто побував на ньому, неодмінно чекатиме наступної
зустрічі – за рік, на Міжнародному молодіжному фестивалі “Дружба-2013”, який організовуватиме вже Україна.
n

УРОЧИСТОСТІ

Прикордонники відділу
«Красноїльськ» під час
перевірки державного кордону
звернули увагу на прим’яту
траву та сліди, що вели до
державного кордону. Невдовзі за
допомогою службового собаки
охоронці рубежу знайшли
схованку зі 70 ящиками сигарет
різних марок вітчизняного
виробництва. Ще 19 ящиків
сигарет марки «Monte Carlo»
виявили на березі річки
Прут прикордонники відділу
«Мамалига». Тютюнові вироби
доставлено в прикордонний
підрозділ. Загалом урожай
чернівецьких «зелених
кашкетів» склав 35 тисяч
пачок сигарет, які місцеві
правопорушники планували
в подальшому реалізувати в
сусідній Румунії.

ДУХОВНІСТЬ

Стежинка до Бога
Персонал Ізмаїльського прикордонного загону
свято шанує і примножує славні традиції батьків
і дідів. Як відомо, усі добрі справи, особливо
захист рідної землі, розпочинаються з Божого
благословення.

Саме для цього на території дивізіону морських катерів
та кораблів Морської охорони
«Кілія» Ізмаїльского прикордонного загону завдяки допомозі меценатів, добровільним
внескам самих прикордонників
усіх поколінь було споруджено
капличку на честь Праведного
воїна Федора Непереможного
(Ушакова) Святого покровителя
військових моряків.
На честь 71-ої річниці з
дня закінчення Дунайської
десантної операції в районі
миса Сатул-Ноу та Кілія-Веке,
в якій брали участь морякиприкордонники,
відбулося
освячення та відкриття даної
духовної споруди, яке здійснив

На ділянці ВПС «Саловка»
Чопського прикордонного
загону охоронці рубежу
виявили автомобіль ГАЗ66 та групу громадян, які
знаходилися за 300 метрів від
лінії українсько-угорського
кордону. Правоохоронці
затримали двох осіб, інші ж на
вантажівці зникли в тиловому
напрямку. Причому втікачі,
небезпечно маневруючи,
змусили УАЗ прикордонників
з’їхати у кювет. Відтак
прикордонники застосували
пристрій для відстрілу
гумових куль Форт-12Р, а
для освітлення місцевості –
сигнальні засоби. За деякий
час в 10 км від місця подій
співробітники ДАІ виявили
4-ох чоловіків, один з яких був
мертвим, а троє знаходилися
на узбіччі дороги з тяжкими
тілесними ушкодженнями. У
ході проведення оперативнорозшукових заходів у
приватному подвір’ї було
виявлено обгорілий ГАЗ-66,
а у складських приміщеннях
приблизно 25 коробів з
сигаретами. За даним фактом
правоохоронні органи
проводять слідчі дії.

«урожай»

Кримські прикордонники шанують героїчне минуле свого загону. Зокрема, тут відбулося урочисте відкриття погрудь, присвячених
колишньому начальнику прикордонної застави «Форос» лейтенанту Олександру Терлецькому, Герою Радянського Союзу підполковнику Герасиму Рубцову, а також генералу армії
України Валерію Губенку. Їхніми іменами у
Сімферопольському загоні названі ВПС для
виконання спеціальних завдань «Масандра» та
відділи прикордонної служби «Севастополь» і
«Ялта». Ще одною святковою подією стало
відкриття меморіальної плити на честь першого комісара Прикордонних військ П.Ф. Федотова. Його прізвищем названо вулицю, на якій
дислокується Сімферопольський прикордонний загін.
n

Руслан ЦИМБАЛ

перегони

n Тютюновий

Сімферопольський ордена Бойового Червоного прапора прикордонний
загін відзначив 74-ту річницю з дня свого створення. На урочистому
святі були присутні перший заступник постійного представника
Президента України в АР Крим Володимир ДЕГТЯРЬОВ, керівництво міста
Сімферополь, ветерани і прості мешканці столиці Кримської автономії.

Історія загону розпочалася далекого
1938-го року, коли з 1-ої та 2-ої комендатур
Одеського морського прикордонного загону
було створено 79-ий прикордонний загін.
1941-го він був переформований в Окремий
прикордонний стрілецький полк і одним із
перших прийняв на себе удар німецьких загарбників. Брав участь у боях за Кіровоград,
Дніпропетровськ, Харків і Сталінград, а також у визволенні Криму. 1944-го року загін
приймає під охорону Кримське узбережжя
Чорного моря, а 1945-го забезпечує охорону
та роботу Ялтинської конференції.

n Смертельні

Влас. інф.

Шана героїчному минулому

Сергій ГУЗЕНКО

3

Сергій БРОВКО
настоятель церков Кілійського району протоієрей Василій.
На урочистих заходах також
були присутні командування
прикордонного загону, представники органів місцевого самоврядування і мешканці прикордоння. Усі вони побажали
морякам-прикордонникам,
щоб нова капличка стала
маяком-оберегом, щоб усі вони
поверталися живими та здоровими до рідного берега.
Керівництво Ізмаїльського
прикордонного загону висловило слова вдячності місцевій владі та духовенству за їхнє небайдуже ставлення до сьогодення
охоронців рубежу. Саме за їхньої
активної підтримки військово
службовці Ізмаїльського прикордонного загону стали ближче до Божого благословення та
зросли духовно.
n

n Пливла

«вогняна вода»
Незвичний улов –
близько 7 тонн спирту –
допомогли витягти з Дністра
прикордонники МогилівПодільського загону. Рікою з
Молдови сплавляли 34 діжки
по 200 літрів «вогняної води»
у кожній. Їх на українському
березі поблизу міста Ямпіль, що
на Вінниччині, приготувався
ловити чоловік, який для цього
використовував прикріплену
до дерева лебідку. «Рибалка»
виявився без документів та
назвався прикордонникам
українцем. Контрабандиста
затримали. Наразі
встановлюються інші причетні
до протиправної оборудки особи.
Андрій ДЕМЧЕНКО
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КОЛЕГІЯ ДПСУ

Планка висока,
та нижче не можна
В Адміністрації Державної прикордонної служби України відбулося засідання Колегії ДПСУ, у
ході якої учасники розглянули стан оперативно-службової діяльності за шість місяців нинішнього
року, а також підбили підсумки ефективності роботи прикордонників під час Євро-2012.

Максим СІБУРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Відкриваючи захід Голова Держприкордонслужби
України генерал армії України Микола ЛИТВИН зазначив, що за півроку діяльності досягнуто чимало. Головною метою було виконання завдань щодо посилення
прикордонної безпеки, спрощення контрольних процедур, забезпечення правопорядку і профілактики коруп-

ції. Водночас впроваджувалися в практику оперативнослужбової діяльності інноваційні прикордонні технології,
а також реалізовувалися заходи другого етапу Концепції
та Програми розвитку Державної прикордонної служби
України на період до 2015 року. Проте основний наголос
все ж таки робився на підготовці до Євро-2012. До речі,
Голова Служби відзначив високий професіоналізм, продемонстрований прикордонниками під час чемпіонату, а
також висловив слова вдячності усім охоронцям рубежу за
розуміння державного значення Євро-2012 та ту старанність, з якою вони виконували свої службові обов’язки.

У ході Колегії було відмічено, що протягом першого
півріччя 2012 року на державному кордоні затримано 950
нелегальних мігрантів, з яких 463 – за незаконне перетинання рубежу. Не пропущено в Україну 2371 потенційних незаконних мігрантів та затримано контрабандних
товарів на суму понад 114 мільйонів гривень. Крім того,
охоронці рубежу вилучили 360 одиниць зброї, понад 8,8
тисячі боєприпасів, більш ніж 72 кг наркотичних речовин, майже 6 кг вибухових та понад 10 кг психотропних
речовин.
Основна увага зосереджувалася на ділянках відділів прикордонної служби, які знаходяться на напрямках
найбільш активної протиправної діяльності та тих, що залучалися до забезпечення заходів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. До речі, друга частина заходу
була присвячена саме діяльності цих підрозділів, а також
Головного центру підготовки та проведення Євро-2012.
Доповідав перший заступник директора Міжнародноправового департаменту (з питань підготовки та проведення Євро-2012) генерал-лейтенант Володимир
КАРАСЬ. Він зазначив, що в цілому Головний центр, а
також оперативні штаби, що розгорнулися у регіональних управліннях та органах охорони кордону спрацювали на високому рівні. Незважаючи на величезний потік
гостей українські прикордонники здійснювали пропускні операції швидко та зважаючи на безпековий фактор.
Вони отримали великий досвід, який, до речі, буде систематизований у збірці матеріалів, присвячених діяльності
ДПСУ під час Євро-2012.
Підсумовуючи результати засідання Колегії, Голова
Держприкордонслужби зазначив, що кращих результатів в оперативно-службовій діяльності досягли Західне,
Східне та Південне регіональні управління, Львівський,
Луганський, Одеський, Мостиський, Луцький, Донецький та Могилів-Подільський прикордонні загони.
Завершуючи захід очільник відомства зазначив, що із
проведенням Євро-2012 Держприкордонслужба взяла високу професійну планку, і в подальшому опустити
нижче її ми не можемо.
n

ПІДБИВАЄМО ПІДСУМКИ

Євро закінчилося,
досвід – залишився
Ось і закінчилася фінальна частина Євро-2012, і українці можуть
зітхнути одночасно і з полегшенням, і з жалем. Незважаючи на те,
що багатьом нашим співвітчизникам, у тому числі прикордонникам,
додалося роботи через матчі, які проходили в Києві, Львові, Донецьку та
Харкові, країна мала змогу поринути у неповторну атмосферу свята. Але
найголовніше — ми отримали неоціненний досвід проведення заходів
такого масштабу.

Валентина ЛАЗАРЧУК

Це було справжнє свято, яке
тривало 24 дні. На стадіонах, у
фан-зонах, транспорті, пунктах
пропуску, інших громадських
місцях як звичайні українці, так
і правоохоронці, обслуговуючий
персонал демонстрували – ми
гостинна європейська країна, ми
завжди раді гостям.
Охоронці держрубежу, їхні
рідні також долучилися до спортивного свята. Хто просто вболівав біля телевізора, хто переглядав футбол у фан-зонах чи
стадіонах, а сину співробітниці
АДПСУ Інни БУРЕШ навіть
поталанило виграти в конкурсі
та супроводжувати на поле Андрія ГУСЄВА перед матчем зі
Швецією.
Проте бачити футболістів,
організаторів турніру та чисельних фанатів співробітникам Держприкордонслужби доводилось і
на робочих місцях, адже з 5 червня до завершення чемпіонату
кордон перетнуло 8,3 мільйона
осіб. За цей період пропущено

понад 1500 організованих груп
вболівальників, оформлено 1500
літаків, близько 650 автобусів та
22,5 тисячі транспортних засобів,
якими вони слідували.
Як прикордонники пройшли іспит Євро підсумував
під час зборів керівного складу
Держприкордонслужби перший
заступник керівника відомства
– директор Департаменту охорони державного кордону генералполковник Павло ШИШОЛІН.
Зокрема, він підкреслив, що під

час зустрічі президентів України
та Республіки Польща було сказане наступне: «Чемпіонат став
дуже гарною картинкою для ілюстрації належної співпраці між
двома країнами. Світ побачив,
яким чином Польща та Україна співпрацюють у даній сфері.
Зокрема, подяки заслуговують
прикордонні служби, оскільки були певні побоювання, що
на шенгенському кордоні може
виникнути низка проблем. Однак це був приклад зразкової

співпраці, в результаті якої вболівальники змогли насолодитися
комфортними умовами під час
перетинання кордону». Таким
чином було чітко розставлено
акценти під час оцінки роботи
прикордонних відомств України
та Польщі за час Євро-2012.
Отож Павло Анатолійович,
зауважив, що настав час проа
налізувати великий пройдений
шлях під назвою Євро-2012.
Отож нині команда спеціалістів,
яку очолював генерал-лейтенант
Володимир КАРАСЬ, підготує
цілий збірник матеріалів та описів усіх заходів, що здійснювалися відомством у цей період.
Книга стане своєрідним посібником для майбутніх поколінь
прикордонників у підготовці до
подібних заходів.
Особливу
увагу
генералполковник Павло ШИШОЛІН
звернув на авіаційні пункти пропуску, зауваживши, що система попереднього інформування
повинна працювати тут навіть
краще, аніж у період Євро. Керівників на місцях заохочують активніше працювати з авіаперевізниками. Адже застосування такої

практики в 2 - 2,5 разу зменшує
час, необхідний для оформлення
пасажирів, з одночасним покращенням безпекового фактору. Зокрема, під час Євро-2012 відомство виконало більше доручень
правоохоронних органів, аніж за
попередній місяць, і це при максимальному спрощенні всіх прикордонних формальностей.
Ці факти свідчать про те, що
ми можемо працювати в умовах
системи попереднього інформування на досить якісному рівні.
Завдання застосовувати даний
підхід у морських пунктах пропуску також отримали начальники відповідних регіональних
управлінь та органів охорони
кордону. Те ж саме стосується й
автомобільних пунктів пропуску,
де доцільно було б співпрацювати з місцевими туроператорами й
перевізниками. Все це необхідно
для того, аби показати, що Держ
прикордонслужба працювала не
на Євро-2012, а втілювала в життя
інноваційний підхід «Прикордонник – партнер учасника руку».
Цей тезис і надалі залишиться
одним із основних принципів
роботи відомства.
n
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ПАЛІТРА КОРДОНУ

Гаряча «Лужанка»
Сьогодні нікого не здивувати ствердженням, що західна ділянка нашого рубежу
до цих пір впевнено утримує лідируючі позиції в плані його зразкового облаштування
на місцевості, а також у запобіганні постійним спробам порушників провести свої
незаконні діяння. Особливе місце в цьому контексті посідає «найгарячіша» ділянка
українського кордону – Закарпаття. Отож у сьогоднішньому номері «ПУ» мова йтиме
про один із тутешніх прикордонних підрозділів – ВПС «Лужанка».

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Відділ прикордонної служби «Лужанка» надійно охороняє
державний кордон з Республікою
Угорщина загальною протяжністю
31,4 км. З них 8,1 км припадає на
річку Тиса. Саме тут, на ділянці відповідальності відділу та через найбільший у Мукачівському загоні
пункт пропуску «Лужанка–Берегшурань» знавці справи контрабандної намагаються всіма правдами й неправдами перетягнути
на угорську територію якомога
більше сигарет, товарів загального
вжитку (килими, пральний порошок, побутову хімію тощо), туди ж
перевезти й побільше українського палива. Траплялися тут і такі
правопорушення, що змушували
затамовувати дихання. Мабуть,
багато хто й досі пам’ятає резонансний випадок, коли правоохоронці саме даного відділу знайшли
під сидінням кемпінг-фургона
двох українських немовлят, яких
намагалися вивезти з країни громадяни Франції. Тоді не один
українець подумав про себе «Добре, що на охороні нашого рубежу
стоять справжні професіонали»…
З початку нинішнього року
персоналом ВПС «Лужанка»

було затримано 10 незаконних
мігрантів (Афганістан, Сомалі,
Грузія). А вилучення контрабандних товарів з початку року принесло в державну казну 1,577,590
млн. гривень. Звичайно, для того,
аби на високому рівні протидіяти
будь-яким спробам порушення
прикордонного законодавства,
одного лише досвідченого персоналу буде явно замало. Підмога у
вигляді технічних засобів ніколи
не завадить. У цьому контексті
«Лужанка» має чим пишатися.
Перший заступник начальника відділу прикордонної служби
«Лужанка» капітан Олександр
ЗАХАРЧУК підкреслює, що завдяки трьом тепловізійним комплексам (два переносні та один на
базі мікроавтобуса Volkswagen)
перекривається практично 7080% ділянки, що охороняється.
Автомобільний тепловізор також
дає змогу записувати все відеоспостереження з подальшою
можливістю перенесення матеріалу на USB-накопичувач. Квадрацикл «Бомбардир», що знаходиться в технічному арсеналі
відділу, в основному використовується в чергових силах і групі
реагування. Завжди напоготові
знаходяться 4 мотоцикли та 6
легкових автомобілів.
Невід’ємною
складовою
ВПС «Лужанка» є прикордон-

ний пост «Бодалово» імені єфрейтора Миколи Шнирікова
(до 2008 року це прикордонна
застава). Протяжність ділянки,
яку охороняє пост, – майже 14
км, з яких лише 5 км – суходіл, решта ж проходить по Тисі.
Зрозуміло, що свою «ударну
силу» місцеві правопорушники
намагаються зосередити саме
тут, адже надіються, що їхнім
«починанням» сприятиме наявність річки. Проте зробити їм
це не так уже й легко. Головною
причиною є правильна організація служби. Саме вона у поєднанні з високим професіоналізмом підлеглого персоналу дає
свій позитивний результат. Ось
наприклад, цієї весни прикордонний наряд поста виявив 40
ящиків сигарет, які контрабандисти підготували до подальшого переправлення на суміжну
сторону за допомогою плота.
Проте місцевим «зеленим кашкетам» завжди вдається бути
на крок попереду й виявляти
можливих
правопорушників
та «об’єкти» їхньої діяльності.
Керівництво ВПС «Лужанка»
доречно наголошує, що це неабияка заслуга тодішнього ТВО
начальника прикордонного поста «Бодалово» лейтенанта Артема РУПІНЦЯ, який на даний
момент займає посаду началь-

ника відділення ІПС. Незважаючи на порівняно нетривалий
період служби, сьогодні він
впевнено демонструє вольові
якості справжнього командира
та професіонала своєї справи.
Перший заступник начальника відділу прикордонної служби «Лужанка» капітан Олександр
ЗАХАРЧУК зауважує, що якихось характерних відпрацьованих
схем протиправної діяльності на
їхній ділянці не спостерігається, адже зловмисники завжди
намагаються якось урізноманітнювати свої дії. Проте багато
їхніх хитрощів прикордонникам
вдається відслідковувати й запобігати подальшому втіленню в
життя. Ось наприклад, креативні
порушники «з користю» використовують тутешні меліоративні канали, яких на ділянці відповідальності немало. Переважна
більшість уже висохла, проте це
зловмисникам тільки на руку –
по них вони намагаються пересуватися непомітно. Олександр
Володимирович зазначає, що вже
виходячи з розташування даних
каналів та можливості під’їздів до
них і планується подальша побудова охорони зазначеної ділянки.
«Контрабандним
товаром
№1» тут усе таки залишаються
сигарети. Капітан Олександр
ЗАХАРЧУК пригадує, коли наприкінці минулого року в пункт
пропуску прибув мікроавтобус
Mercedes-Benz. Після того, як
із грузового відсіка виклали всі
дрова, які там знаходилися, автомобіль все одно виглядав завантаженим. І це не дивно, адже,
як виявилося пізніше, його салон
був повністю обшитий сигаретами (всього він вмістив 60 ящиків), і це при тому, що вага одного
ящика становила майже 20 кг.
Як відомо, до недавнього
часу громадяни Угорщини досить успішно організовували
на даному напрямку так званий
«бензиновий бізнес». Схема надзвичайно проста – одна і та ж
машина могла з десяток разів на
день перетнути лінію державного рубежу з метою поповнен
ня запасів пального на території України, ввезти в Угорщину,

продати його там і знову повернутися за товаром до суміжної
країни. Головне в цій схемі те, що
всі дії відповідали нормам чинного законодавства. Але нещодавнє запровадження паливних
лімітів Угорською Республікою
кардинально змінило дану ситуацію. Тепер вітчизняним бензином угорці можуть заправлятися лише один раз на тиждень.
В’їжджати вони, звичайно, можуть скільки їм заманеться, але
покидати Україну мають право
лише з 10 літрами палива в баку
(всі заміри пального здійснюються угорською митною службою). Олександр Володимирович зауважив, що після такого
нововведення помітним стало
різке зменшення транспортного
потоку. Однак тривало це недовго, адже підприємливі «бензинові бізнесмени» вирішили цю
проблему по-своєму. Якщо раніше їздили одні й ті ж, то тепер в
Україну почало прямувати набагато більше громадян Угорщини.
Відповідно збільшилося й навантаження на пункт пропуску.
Проте, за словами капітана
Олександра ЗАХАРЧУКА, персонал відділу прикордонної служби
«Лужанка» успішно справляється з даним навантаженням та
на високому рівні виконує всі
завдання з протидії будь-яким
проявам протиправної діяльності. Окремо Олександр Володимирович відзначає якісну роботу начальника відділення ІПС
лейтенанта Артема РУПІНЦЯ,
ІПС 1 категорії старшини Василя
КАЧУРА та старшого прапорщика Віталія РЯБІХІНА. Не останнє місце серед професіоналівприкордонників посідають ІПС
3 категорії старшина Адальберт
МАРКОВЦІ, начальник відділення ІПС старший прапорщик
Дьєрдь КАСОНІ, старшина – начальник відділення ІПС старший
прапорщик Іван КАЧУР, а також
старший технік старший прапорщик Олександр КОГУТИЧ, якому немає кращих у роботі з паспортними документами. Капітан
Олександр ЗАХАРЧУК запевняє,
що з таким персоналом «кордон
таки на замку».
n
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СЛОВО МАТЕРІ

Я вдячна долі!

Людмила КАТЕРИНИЧ

У своєму житті я найбільше дякую
долі за те, що понад десять років тому
вона привела мене у прикордонну сім’ю,
де я поріднилася душею та серцем з багатьма славними людьми, пізнала справжню дружбу та вірність, де пройшли професійне становлення мої діти. І куди б не
привело у подальшому життя, відчуваю:
кращих людей, аніж охоронці державного рубежу, мені не знайти. Кажу це від
щирого серця…
Прикордонна служба міцно згуртувала мою сім’ю: синів Павла та В’ячеслава
КАТЕРИНИЧІВ, племінників – Віталіну
ДУМІТРАШ та Руслана ОСАТЮКА, які
вартують кордон Батьківщини у різних її
куточках. Не так уже й часто нам трапляється зібратися разом. Проте, як випадає

нагода, залюбки ділимося радощами та
здобутками, але найбільше часу забирають у нас розмови… про службу на кордоні. Бо у ньому – наше життя та майбутнє.
Бо кордон – у наших серцях та душах.
У пам’яті зринає далекий 1998-й рік.
Нелегкий, складний для країни та людей
час. Чимало молодих громадян поневірялися у пошуках роботи та заробітків.
Однак мій старший син Павло, повернувшись зі строкової служби до рідного Могилів-Подільського, не шукаючи
різних принад, одразу ж вирішив: іду в
прикордонники! На сімейній раді цю
звістку сприйняли позитивно і незабаром
предметом нашої гордості став старший
сержант Павло КАТЕРИНИЧ, якому неймовірно пасувала прикордонна форма!
Він наполегливо працював над собою,
зростав по службі. За роки, віддані кордону, мій син став відмінним фахівцем і
дослужився до звання старшого прапор-

щика. Не раз його як кращого інспектора
прикордонної служби заохочувало командування прикордонного загону. Він чудовий сім'янин, турботливий батько мого
восьмирічного онука Владислава. Я вдячна долі за такого сина…
У листопаді 2000-го року, присягнувши на вірність народу України, услід за
Павлом його молодший брат В’ячеслав
теж стає прикордонником. З того часу
бере початок і його прикордонна стезя. Півтора року «строкової» на заставі
«Ямпіль», а далі – служба за контрактом.
Хороша і потрібна для кожного прикордонника школа! Однак син у подальшому бачив себе тільки офіцером! І доля
йому посміхнулася – 2003-го року він
став курсантом Національної Академії
Державної прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького. Під час навчання
у нашій альма-матер я з радістю відмічала, як дорослішає і мужніє В’ячеслав. Не
без допомоги старших товаришів та наставників, серед яких був і полковник
Олександр Миколайович ПАРХОМОВ.
Цю щиру, добру людину шанують і поважають у нашій прикордонній родині за те,
що по-батьківськи піклувався про нашого Славка, навчав життєвим премудростям, наполегливо прищеплюючи якості
справжнього офіцера-прикордонника та
виховував з кожного курсанта особистість.
І за це я також вдячна материнській долі.
У кожного з нас є заповітна мрія. Бажане може збуватися одразу, а можна чекати на його звершення роки. П’ять років
тому збулася моя давня мрія: мати у сім’ї
офіцера. Незабутній випускний вечір.
Щасливий син, золоті лейтенантські зірки
на його погонах. Я переживала неймовірні

почуття! Словами це не передати. Тоді відбулася ще одна знаменна подія: В’ячеслав
поєднав свою долю з чудовою дівчиною
Тетяною, яка чекала на нього понад три
роки. Ми залюбки прийняли її у нашу
сім’ю, і сьогодні я називаю Тетянку своєю
донькою. Мої діти подарували мені онука
Тимофія, який зростає у повноцінній прикордонній родині, адже і наша Тетяна –
охоронець кордону, старшина!
У житті завжди є місце святам. Звичайних буднів – більшість. Але є посеред них
і місце урочистостям. Незабаром на нашу
міцну прикордонну родину чекає низка
святкових днів: п’ять років як молодший
син став офіцером, стільки ж – як став на
весільний рушник, а 8 липня нинішнього
року – головне свято – В’ячеслав відзначатиме ювілей – 30-річчя від дня народження!
Відомо, що для кожної матері її діти –
найкращі. Особливо, коли вони – справжні
особистості і достойні люди. Це, без перебільшення, я можу сказати і про свого сина
– капітана В’ячеслава КАТЕРИНИЧА,
начальника ВПС «Лиманське» БілгородДністровського прикордонного загону.
Сину, дякую Всевишньому, що є у мене ти:
щирий, люблячий, турботливий, людяний,
працелюбний, цілеспрямований, відданий
обраній справі. Найбільша радість для мене
- твої життєві і професійні здобутки! То ж
хай Бог посилає тобі долю, уквітчану, як
подільський вишиваний рушник. У день
чергової сходинки життя уся наша родина
бажає тобі щастя і радості, здоров’я та вдачі. Хай завжди йдуть поруч з тобою надійні,
вірні друзі та однодумці-прикордонники.
Миру тобі та злагоди в родині, щасливої,
щедрої тобі офіцерської дороги, що привела на Кордон!
n
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Ювілейна дата Оршанця
1 липня Навчальний центр Державної прикордонної служби України відзначив 20-у річницю з
дня свого створення. За цих два десятиріччя у цій кузні кадрів пройшли підготовку майже
90 тисяч молодших спеціалістів для підрозділів кордону.
Катерина СОРОКОПУД,
фото з архіву «ПУ»

Почалася ж історія центру з Директиви Міністерства
оборони України від 1 травня 1992 року, згідно з якою
Гвардійський 76-ий танковий Оршанський орденів Суворова, Кутузова та Олександра Невського полк, дислокований у Польщі, був переданий у розпорядження
Державного комітету у справах охорони державного кордону України, а з 1 липня 1992 року включений до складу
Прикордонних військ України. Саме на
базі цього бойового полку було створено Перший навчальний прикордонний
загін. Майже за 15 років його реформували у Навчальний центр підготовки
молодших спеціалістів ДПСУ, який розпочав підготовку військовослужбовців за
контрактом.
З 2008 року Навчальний заклад пов
ністю перейшов на підготовку військовослужбовців за контрактом за новою
6-ти місячною програмою “Базова підготовка”. В основі комплектування Державної прикордонної служби України

військовослужбовців за контрактом знаходиться дворівнева система відбору.
Перший рівень відбувається в семи регіональних
центрах відбору Держприкордонслужби України. Другий
етап здійснюється в Навчальному центрі, де кандидати
проходять поглиблений медичний огляд, інтелектуальне
тестування, тестування з фізичної підготовки, а також
кваліфікаційну співбесіду. Ті, хто успішно пройшов відбір, підписують контракт і починають навчання за 6-місячною програмою початкової підготовки.
Основу навчання курсантів складають практичні заняття, які організовуються на тлі конкретної обстановки
з моделюванням типових ситуацій, пов’язаних із повсякденною діяльністю підрозділів охорони державного кордону. Також проводяться тренування зі слідопитства, з
пошуку та затримання правопорушників.
Іншою невід’ємною складовою навчання є стажування
курсантів в органах охорони державного кордону, під час
якого вони отримують практичні навички у несенні служби як на «зеленому» кордоні, так і в пунктах пропуску.
Нині визначальну роль у забезпеченні якісної підготовки молодшого персоналу Держприкордонслужби
відіграє cтворена сучасна навчально-матеріальна база.
Побудовано та введено в дію два навчальні корпуси. В
них обладнано спеціалізовані комп'ютерні класи, лекційні зали з мультимедійним обладнанням, спеціальні навчальні аудиторії за напрямками підготовки та кабінети
викладацького складу. Діють дві бібліотеки з читальним
залом, забезпечені електронними терміналами пошуку та
видачі літератури.
Крім того, у центрі обладнані елементи пунктів пропуску для авіаційного, автомобільного та залізничного
сполучення з робочими місцями для інспекторів прикордонного контролю та відеоспостереженням. Аби підвищити якість теоретичних занять, проведення тестувань,

та самостійної підготовки курсантів використовується
понад 300 комп'ютерів.
Для розвитку спорту та підтримання фізичної форми курсантів у Навчальному центрі побудовано стадіон,
спортивне містечко з гімнастичними снарядами, мініфутбольне поле зі штучним покриттям. Діє спортивний
комплекс, з ігровим, тренажерним та борцівським залами. А використання сучасного інтерактивного тиру дає
можливість виконувати вправи зі стрільб з бойової штатної зброї та пневматичної спортивної. На тлі спеціально
створеної тактичної обстановки, штучно змодельованих
ситуацій, курсанти набувають навиків застосування зброї
та спеціальних засобів у тих умовах, що можуть виникнути під час виконання службових завдань.
Слід зазначити, що за 20 років свого існування Навчальний центр ДПСУ здобув визнання не лише на території України, а й за її межами. Так, торік під час візиту
делегації Федерального навчального центру правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки його директор Коні ПАТРІК вручила Сертифікат відповідності розвитку і здійсненню навчальної підготовки в Навчальному
центрі ДПСУ найвищим стандартам професійної підготовки правоохоронних органів. Досить високу оцінку роботі центру дав і Президент України Віктор ЯУКОВИЧ,
який у травні минулого року відвідав навчальний заклад.
Це дозволяє персоналу Навчального центру з упевненістю дивитися в майбутнє та надалі готувати чергові покоління охоронців рубежу, які гідно нестимуть службу на
кордоні Вітчизни.
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Відпочинок
із користю
Літо… Саме зараз перед більшістю стоїть питання, куди
поїхати, аби добре відпочити чи оздоровитися. Як же вирішити цю
дилему? На щастя, прикордонники не мають такої проблеми, адже
відпочити та зміцнити здоров’я можна у двох клінічних санаторіях
Держприкордонслуби – «Аркадія» та «Прикордонник», які відкриті
для відпочивальників цілий рік, а дитячий оздоровчий центр
«Прибережний» і центр відпочинку та оздоровлення «Піщане» радо
зустрічають гостей з 1 червня до 11 вересня. Отже вибрати є з чого.

Аліна ДАНИЛЮК

На санаторно-курортне забезпечення має
право весь персонал Держприкордонслужби
України, а також ветерани-прикордонники
і члени сімей військовослужбовців. Проте попередньо потрібно пройти відбір. Відбір військовослужбовців і членів їхніх сімей
здійснюють санаторно-курортні відбіркові
комісії, враховуючи результати медичного
обстеження, дані лікарського обстеження
та лікування, а також висновки військоволікарських комісій.
Ветерани війни, військової служби та
члени їхніх сімей проходять відбір за місцем їх медичного обліку, а діти направляються на оздоровлення на підставі довідки
закладу охорони здоров’я за місцем проживання дитини. Першочергово путівки надаються військовослужбовцям, діяльність
яких пов’язана із шкідливими умовами
праці. Тобто кожен, хто бажає відпочити,
може це зробити у відомчих здравницях.
Як же формуються ціни? Ціни на путівки визначаються керівниками курортносанаторних закладів на місцях, а потім
подаються для погодження до Фінансовоекономічного департаменту, управлінь
охорони здоров’я, тилового забезпечення
і правового забезпечення Адміністрації
Держприкордонслужби, про що потім видаються щорічні накази.
Усі бажаючі можуть придбати путівки
на 21 або 12 днів до відомчих санаторнолікувальних закладів за таку вартість:
клінічний санаторій «Прикордонник»
– 5 460 або 3 120 грн.;
клінічний санаторій «Аркадія» – 5 040
або 2 880 грн.;
центр відпочинку та оздоровлення
«Піщане» – 3 276 або 2 940 грн.
Відпочинок у дитячому оздоровчому
центрі «Прибережний» триває 21 день.
Путівка для дитини буде коштувати 3 276
грн., а для матері – 3 931,2 грн.
Проте це все – комерційні ціни. Військовослужбовці та працівники відомства
забезпечуються путівками на пільгових
умовах. Так, військовослужбовці та ветерани військової служби сплачують лише 25%
відсотків вартості, а 50% – члени їхніх сімей.
Безоплатними путівками до санаторнокурортних закладів забезпечуються ветера-

ни війни з числа військовослужбовців і пенсіонерів Держприкордонслужби, учасники
бойових дій, інваліди війни та інші категорії, які мають відповідні пільги.
РАЙСЬКИЙ КУТОЧОК
«АРКАДІЯ»
Санаторій «Аркадія», який знаходитися
в м. Одесі, відкриває свої двері для тих, хто
страждає на захворювання серцево-судинної
системи, органів дихання, центральної і
периферичної нервової системи, опорнорухового апарату, шлунково-кишкового
тракту та сечостатевої систем.
Апаратна фізіотерапія (високочастотна, низькочастотна електротерапія,
електрогрязелікування, світлолікування,
магнітотерапія, ультразвукова терапія),
інгаляторій, киснево-синглетна терапія,
дієтотерапія, терапія мінеральними водами („Моршинська”, „Трускавець”, „Куяльник”, „Боржомі”), фітотерапія, масаж,
лікувальна фізкультура, лікувальні ванни,
озонотерапія, консультації висококваліфікованих лікарів – це ще не повний перелік послуг, доступних всім відпочиваючим. Так, 2013 року планується відкриття
корпусу водогрязелікування.
Проте не обов’язково проходити лікувальні процедури для того, щоб оздоровитися, адже в Аркадії лікує сама природа.
Гаряче степове повітря поєднуючись з вологим диханням моря, створює унікальний мікроклімат, що благодатно впливає
на здоров’я.
Набуття санаторієм статусу клінічного
створило умови для постійного розвитку.
Так, вдалося розпочати медичні наукові
дослідження Одеського курорту та апробацію апаратури і немедикаментозної терапії у відновлювальному лікуванні.
Нинішнього року «Аркадія» порадує
відпочиваючих новими послугами. Так,
для лікування опорно-рухового апарату і
захворювань обміну речовин використовуються сухі вуглекислі ванни, а магнітотерапією лікують судинні захворювання.
«ЛІВАДІЯ» – ЦАРСЬКИЙ
ВІДПОЧИНОК
Сонячна Лівадія цілий рік радо зустрічає гостей у санаторії «Прикордонник». Море, чисте повітря, клімат

середньоморського типу у поєднанні з
наданням професійних медичних послуг
допомагають оздоровитися після виснажливого трудового року та віднайти
втрачені сили.
У санаторії «Прикордонник» для тих,
хто оздоровлюється, працюють приймальне, кардіологічне, неврологічне,
фізіотерапевтичне відділення та відділення загального профілю, кабінет функціональної діагностики, призначений для
дослідження кровообігу, зовнішнього
дихання, нервової системи, та кабінет
ультразвукової діагностики. Лікувальнореабілітаційна програма складається індивідуально з урахуванням основного
діагнозу, супутніх захворювань, віку і регіону проживання. У клініко-медичній
лабораторії проводиться понад 30 видів
досліджень. Санаторій має найсучасніше
медичне устаткування.
Використовуються у санаторії «Прикордонник» і такі незвичні методи лікування, як теренкур (лікувальні піші
прогулянки) та ландшафтотерапія. Виявляється, що просто гуляючи і насолоджуючись чудовими краєвидами південного берега Криму можна досягти
позитивного терапевтичного ефекту.
Саме ці методи лікування використовували члени царської родини Романових,
коли приїжджали до своєї літньої резиденції у Лівадії.
Незважаючи на досить розвинуту систему надання санаторно-лікувальних послуг санаторій продовжує свій розвиток.
Так, планується розпочати будівництво
лікувального корпусу №2 та SPA-центру.
Також санаторій почав розвивати новий
напрям – реабілітаційне лікування пацієнтів із захворюваннями органів дихання
нетуберкульозного характеру.
СОНЯЧНЕ «ПІЩАНЕ»
Центр відпочинку та оздоровлення
«Піщане» завдяки своєму розташуванню
має найбільшу кількість сонячних днів у
Криму, тому головним оздоровчим фактором є кліматолікування.
У травні цього року «Піщане» увійшло до складу Державної прикордонної

служби України і у зв’язку з цим збільшено можливості його використання. Так,
раніше для персоналу прикордонного відомства путівки доводилося закуповувати окремо. Відтепер створено умови для
оздоровлення протягом літнього сезону
майже 4 тис. осіб.
ВІДПОЧИНОК ДЛЯ НАЙМЕНШИХ
Не забули у прикордонному відомстві
й про найменших відпочивальників, для
яких діє Дитячий оздоровчий центр «Прибережний», що поблизу міста Саки. Також у ньому можуть відпочити й матусі з
дітьми віком від 4 до 6 років.
Мілководна прибережна смуга, яка завжди добре прогрівається, чистий пляж,
нові друзі, що ще потрібно дітям для повноцінного відпочинку! А у вільний від купання
час із дітьми займаються професійні педагоги. Тут ніхто не нудьгує, адже проводяться
різноманітні спортивно-культурні заходи:
футбольні баталії, змагання з піонерболу,
«Міс світу у «Прибережному», веселий ярмарок, день творчості та багато інших.
Після відпочинку у «Прибережному»
діти повертаються засмаглими, відпочившими і з незабутніми спогадами про Крим.
Як бачите, керівництво Держприкордонслужби приділяє неабияку увагу
здоров’ю персоналу відомства, ветеранів і
членів сімей охоронців рубежу. Ще одним
яскравим свідченням цього є закупівля
путівок для осіб, які потребують спеціалізованого санаторно-курортного лікування.
Зокрема, нинішнього року відомство придбало 90 путівок до центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Пуща
Водиця» Міністерства оборони України,
санаторію «Трускавець» Служби безпеки
України, кардіологічного санаторію «Ворзель», медичного центру Внутрішніх військ
МВС «Нові Санжари» у яких лікують захворювання опорно-рухового апарату, серцевосудинної системи, органів травлення,
кістково-м’язової системи після травм.
Здоров’я – це неоціненний дар, який
легко втратити, але важко відновити. Тому
варто використати літо для повноцінного
відпочинку, щоб сил вистачило на весь наступний рік.
n
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ФОТОКОНКУРС

«Собаки на кордоні»
Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги
Молдові та Україні (EUBAM) проводить відкритий конкурс
фоторобіт «Собаки на кордоні».
Конкурс проходить з 25 червня по 15
вересня 2012 року.
Теми конкурсу:
• Собаки на сторожі кордону
• Собаки в митній службі
• Собаки в нашому житті
Фотороботи передаються на конкурс
електронною поштою dogseubam@gmail.com.
У тексті супровідного повідомлення необхідно вказати назву роботи, ім'я та прізвище,
контактний телефон і поштову адресу.
Технічні вимоги:
• Формат файла: JPG, JPEG
• Роздільна здатність: 200-300 dpi
•Можливість роздрукувати його в форматі 30-40 см або 30-45 см
• Розмір файла: не більше 5 Мб.

Календар фотоконкурсу
Останній день прийому файлів із
конкурсними фотографіями – 15 вересня
2012 року.
Засідання журі і визначення переможців
– 28 вересня 2012 року.
Повідомлення про результати роботи
журі – 12 жовтня 2012 року.
Відкриття виставки фотографій переможців конкурсу в Одесі та Кишиневі –
листопад 2012 року.
За додатковою інформацією звертайтеся
за тел. 0482-36-52-74 чи електронною адресою
press@eubam.org.
Детальну інформацію про конкурс
можна отримати на сайті Місії Європейського
Союзу www.eubam.org.

Оксана Бойко
Вінницька область.
Оксана живе у с. Красносілка,
Бершадського району, а навчається у
Теплицькому ПТУ№ 37. 24 травня 2012 року
дівчинка виїхала з дому на навчання у смт. Теплик
Вінницької області, але до занять не приступила.
Де вона може перебувати наразі — невідомо.
Прикмети дівчинки: худорлявої статури, 160-165
см на зріст; має пряме світло-русяве волосся до
плечей, світлі брови, середній за розміром ніс,
середні губи, блакитні очі.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колектив Харківського прикордонного загону щиросердечно
вітає з Днем народження начальника – підполковника Леоніда
ХОМУ. Повсякденна копітка діяльність на відповідальній
посаді вимагає від Вас повної відданості справі, наполегливості,
подолання труднощів і високого професіоналізму. Із честю
вирішуючи це покликання, Ви заслужили глибоку пошану серед
людей, даруючи їм не лише свої знання та досвід, а й тепло своєї
душі. У цей святковий день зичимо український віночок світлих і
теплих побажань. Нехай у Вашому житті завжди буде багато щастя
здоров’я, оптимізму, мудрості, успіхів і плідного довголіття!
Персонал ВПС «Вилок» Мукачівського прикордонного загону
щиро вітає заступника начальника ВПС «Вилок» з персоналу
капітана Олександра РОВЕНЧУКА з Днем народження.
Бажаємо, щоб у всіх починаннях Вас супроводжували натхнення
та успіх! До привітань приєднуються лейтенанти, які ще
курсантами проходили стажування під Вашим керівництвом.
Сімейного Вам благополуччя та великих зірок на погонах!

Колектив кафедри перекладу Національної академії ДПСУ
щиро вітає начальника кафедри Валентину ГАПОНОВУ з Днем
народження!
Хай здоров'я, радість і достаток,
Сиплються, немов вишневий цвіт.
Хай малює доля з буднів свято
І дарує Вам багато літ!
Нехай жіноче щастя квітне веселково
І хай лунає скрізь привітне добре слово,
Хай Бог благословляє Вашу долю,
І вбереже Вас від розчарування й болю.
Достатку, щастя, радості й любові
Родині Вашій в доброму здоров’ї!
Керівництво та персонал Окремої комендатури охорони і
забезпечення ДПСУ вітає з 50-річним ювілеєм начальника
окремої команди ВОХОР ОКОіЗ Анатолія КОТУНА та бажають
ювілярові міцного здоров’я, щастя та затишку в рідній домівці!

ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ
від 26 червня 2012 року № 286-ОС
підполковник
по Північному регіональному управлінню ДПСУ
майору БІЖАНУ Олександру Тарасовичу
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
майору МИХАЙЛЮКУ Олександру Костянтиновичу
по Південному регіональному управлінню ДПСУ
майору ПИЛИПЧУКУ Дмитру Івановичу
майору ПУСТОВОЙТУ Євгену Борисовичу
по Національній академії ДПСУ ім. Б. Хмельницького
майору ДРАЧУ Олегу Павловичу
по Центральній базі зберігання та постачання ДПСУ
майору ТКАЧЕНКУ Ігорю Володимировичу
капітан 2 рангу
по Південному регіональному управлінню ДПСУ
капітану 3 рангу КОЧУРІ Денису Геннадійовичу
від 27 червня 2012 року №292-ос		
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
полковник
підполковнику БАЖКОВУ Дмитру Миколайовичу
по Окремому контрольно-пропускному пункту «Київ»
майор
капітану ЯРОШУ Ярославу Володимировичу
від 28 червня 2012 року №295-ос		
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
підполковник
майору КОМАРОВУ Ігорю В’ячеславовичу
по Північному регіональному управлінню ДПСУ
майору ЩЕРБЛЮКУ Івану Анатолійовичу
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
майору БРАЙКУ Богдану Валерійовичу

майору МІРОШНИЧЕНКУ Михайлу Юрійовичу
майору ШВАРЦМАНУ Павлу Георгійовичу
по Південному регіональному управлінню ДПСУ
майору ТИМЧУКУ Олександру Петровичу
майору ТРЕМБОВЕЦЬКОМУ Олегу Анатолійовичу
майору ЩЕРБАКУ Анатолію Анатолійовичу
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню ДПСУ
майору БАЙТАЛЮКУ Ростиславу Леонідовичу
майору ДОМАНИЦЬКОМУ Володимиру Володимировичу
майору ПРОГОНЮКУ Сергію Володимировичу
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
майору ШІМКОВУ Андрію Анатолійовичу
по Національній академії ДПСУ ім. Богдана Хмельницького
майору БАСАЛИКУ Сергію Анатолійовичу
майору САВИЦЬКОМУ Олександру Володимировичу
майору СУСЛОВУ Тарасу Олександровичу
по Окремій комендатурі охорони і забезпечення ДПСУ
майору ЧЕРНЕНКУ Павлу Михайловичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по СхРУ ДПСУ
майору БОЙКУ Олегу Івановичу
підполковник юстиції
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
майору юстиції ПІТКОВУ Ігорю Леонідовичу
капітан 2 рангу
по Південному регіональному управлінню ДПСУ
капітану 3 рангу КЛИМЕНКУ Павлу Володимировичу
від 30 червня 2012 року №297-ос		
по Центральному клінічному госпіталю ДПСУ
підполковник медичної служби
майору медичної служби ЛЕВШОВУ Юрію Агадаровичу
майору медичної служби ХУДЯКОВУ Віктору В’ячеславовичу
Управління кадрів АДПСУ

Відповіді на сканворд,
опублікований у цьому номері:

МИТЬ РОЗРЯДКИ
– Порадь, що купити дружині на
день народження.
– А чи не простіше тобі спитати
у неї?
– Ну ... Таких грошей у мене немає.

У трамваї сидить молодий хлопець. Підходить до нього бабуся і
каже:
– Синку, може встанеш?
– Бабцю, я знаю цей прикол,
зараз я встану, а ти сядеш.

На кордоні:
– У Вас проблеми з фотографією
в паспорті!
– Які проблеми? Придивіться
уважніше: на фото я – третій праворуч.

– Пив?
– Ні, люба, не пив!
– Тоді скажи: «В надрах тундри
видри в гетрах тирять в відра ядра кедрів».
– Пив!
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АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
державного службовця

провідного спеціаліста фінансово-правового відділу
управління будівництва та інвестицій Департаменту забезпечення.
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста; стаж роботи за фахом не менш як 2 роки; вільне
володіння державною мовою та вміння працювати з оргтехнікою.
До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка (форма П-2ДС) з
відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см,
засвідчені нотаріально копії документів про освіту та
підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, копія
паспорта, медична довідка про стан здоров’я, письмова згода
на проведення спеціальної перевірки, копія трудової книжки,
копія військового квитка (для військовозобов’язаних).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з
дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за
адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26.

АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
державного службовця

головного спеціаліста відділу планування, комплектування, проходження служби молодшим персоналом та державної
служби управління кадрів.
Вимоги до кандидата: громадянство України; вища
освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за
фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста
не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах
управління не менше 3 років; вільне володіння державною мовою та вміння працювати з оргтехнікою.
До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка (форма П-2ДС) з
відповідними додатками, дві фотокартки розміром 4х6 см,
засвідчені нотаріально копії документів про освіту та
підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, копія
паспорта, медична довідка про стан здоров’я, письмова згода
на проведення спеціальної перевірки, копія трудової книжки,
копія військового квитка (для військовозобов’язаних).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з
дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за
адресою: 01034, м. Київ, вул. Володимирська, 26.
За довідками звертатися до управління кадрів
за тел. 527-64-24.

