роковини

точка зору

Сум та біль Зеленопілля

№ 26, 14 липня 2017 року

Уночі 11 липня 2014 року український військовий
польовий табір поблизу селища Зеленопілля неподалік
пункту пропуску «Довжанський» на Луганщині було
піддано масованому обстрілу ворожими реактивними
системами залпового вогню. У результаті
наметове містечко зруйноване вщент.
Чимала частина розташованого там
озброєння та військової техніки знищена.
Серед загиблих вояків – сім прикордонників.
стор.
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Прикордонник

Що буде після розпаду
імперії?

1

ÒÒß
ÏÐÎ ÆÈУкраїни

Відкривши «скриньку Пандори» щодо
непорушності кордонів, Росія розширює поле для
дискусії про те, які держави і в яких кордонах
існуватимуть на постросійському
просторі. Представляємо з цього приводу
позиції експертної дискусії, організованої
недержавним аналітичним центром
«Українські студії стратегічних досліджень». стор.
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За здоров’ям – до Моршина та Немирова
íåçàáàðîì äëÿ ïðèêîðäîííèê³â çàïðàöþþòü äâà íîâèõ ñàíàòîð³¿
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
2,150 ìëí îñ³á
òà 427 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 424 îñîáè,
çîêðåìà, 14 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 18 îäèíèöü çáðî¿,
46 áîºïðèïàñ³â,
òà 8,28 êã íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 2,895 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

ОБСЄ засудила Росію
Парламентська асамблея ОБСЄ
ухвалила запропоновану українською
делегацією резолюцію «Відновлення
суверенітету і територіальної цілісності
України». Незважаючи на категоричну
незгоду Російської Федерації та намагання її представників перекрутити або
пом’якшити зміст документа, його все
ж було прийнято. Таким чином ОБСЄ
заявляє про свою «повну повагу суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її
визнаних міжнародним співтовариством
кордонів, які включають Автономну
Республіку Крим та місто Севастополь».
Також засуджується тимчасова окупації
Криму та агресія Росії проти України
на Донбасі. Парламентська асамблея
вкотре закликає Російську Федерацію
припинити переправляти через непідконтрольну уряду ділянку українськоросійського кордону бойовикам кошти та
зброю, і підтримувати незаконні збройні
формування в окремих районах Донецької і Луганської областей, які вчиняють
терористичні акти. І головне – вивести
свої збройні формування, військову техніку та найманців під наглядом ОБСЄ. Ця
резолюція увійде в підсумкову Мінську
декларацію.
Олена ТАЩИЛІНА

«Сі Бриз-2017»:
старт дано
В Одесі розпочалися навчання «Сі
Бриз-2017», під час яких бійці Військовоморських сил, Національної гвардії,
Держприкордонслужби, Сухопутних
та Повітряних сил України ЗСУ та їхні
колеги з країн НАТО відпрацьовуватимуть ведення морських операцій.
Маневри триватимуть протягом 10–23
липня у північно-західній частині Чорного моря. На військовослужбовців чекає
надзвичайно напружена програма: водолазні спуски, курс для оглядових команд,
злагодження тактичних груп, тренінг із
виживання в бойових умовах для льотного складу, навчання з протикорабельної та протиповітряної оборони, десантна
і річкова операції. У навчаннях візьмуть
участь понад 30 кораблів, катерів і суден
забезпечення, більш як 25 літаків і вертольотів. Особовий склад із 16 країн світу
разом із Україною, чисельністю понад 3
тисячі осіб.
Сергій ПОЛІЩУК

Статистика
самоідентичності
Абсолютна більшість громадян
нашої держави ідентифікує себе як українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшеніна спільно з представництвом Фонду
ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.
Згідно з дослідженням українцями
себе вважають 92,6% громадян, 5,5%
назвали себе росіянами, 3% – представниками інших національностей. 81,8%
респондентів вважають себе громадянами України, 6,3% – «громадянами
світу», а 3,3% – «громадянами Європи».
Крім того, в Україні проживають 5%,
які називають себе «громадян колишнього СРСР». Більшість опитуваних
користуються в побуті українською, а
це – 60,4%. Натомість 37,8% респондентів говорять російською, і лише 1,6% –
іншими мовами. Традиційно найбільша
концентрація україномовного населення
спостерігається на заході країни, а більшість носіїв російської мови проживає
на сході та півдні України. В опитуванні
взяли участь 2 000 респондентів у всіх
регіонах України, за винятком Криму,
непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей. Помилка
репрезентативності не перевищує 2,2%.
Василь ДРОЗДОВ

Д Е Р Ж А В А
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акценти

Обов’язкова біометрія
та мільярди на оборонку

Рада національної безпеки і оборони України під головуванням
Президента Петра Порошенка розглянула низку важливих питань,
пріоритетним з яких стало посилення контролю за перетином
державного кордону.
Андрій ГЕРАСИМКІВ
– Йдеться про посилення контролю за
в’їздом та виїздом і перебуванням громадян
інших держав на території України. Відтак ми
запроваджуємо біометричний контроль для усіх
громадян, які перетинають український кордон, – зазначив Петро Порошенко. – Зокрема,
контрольні служби зніматимуть відбитки пальців і цифрові фотографії. Це значно посилить
наші можливості у боротьбі з тероризмом.
При цьому Глава Держави повідомив, що за
його дорученням відповідні проекти документів уже підготовлені, і висловив впевненість,
що таке рішення знайде чітке розуміння та підтримку в суспільстві.
– Ми відведемо необхідну кількість часу
для того, щоб країна підготувалася якісно, аби
добропорядні громадяни не відчували жодних
незручностей, – підкреслив Президент.
Водночас він зауважив, що Державній
прикордонній службі мають бути виділені

необхідні кошти для того, щоб відомство мало
можливість технічно забезпечити виконання
даного рішення. Також Глава Держави звернувся до Міністра внутрішніх справ Арсена
Авакова взяти це під особистий контроль, для
того, щоб на всіх основних пунктах пропуску
прикордонники були забезпечені необхідним обладнанням для фіксації біометричних
даних.
Окрім того, Петро Порошенко наголосив на
фінансовій складовій посилення сектору оборони і безпеки держави.
– Ми домовилися з представниками силових відомств, Урядом і прийняли рішення про
спрямування значної частини перевиконання
бюджету на безпеку та оборону. Для нас на сьогодні розбудова Збройних Сил України, інших
правоохоронних органів надзвичайно важлива. І я впевнений в тому, що це відповідає
тим пріоритетам, які ми маємо в забезпеченні
оборони нашої держави, – підкреслив Петро
Олексійович.
За його словами, серед іншого 1,6 млрд гривень будуть спрямовані на закупівлю новітнього

озброєння. Зокрема, буде налагоджено виробництво сучасних ракет, бронетехніки, включаючи танки «Оплот», та інші позиції, які дозволять посилити можливості нашої оборони. Крім
того, Верховний Головнокомандувач поставив
завдання спрямувати частину додаткового
фінансування на закупівлю систем радіоелектронної боротьби, безпілотних літальних апаратів та антиснайперських комплексів.
– Впевнений в тому, що ці кошти мають
бути виділені зараз, бо це значно підвищує
ефективність дій підрозділів, в тому числі тих,
які розташовані на лінії зіткнення. Де-факто
ми будемо мати можливість бачити, чути і протидіяти російській агресії, – резюмував Глава
Держави.
Як ще один із напрямків додаткового асигнування Президент запропонував налагодити
власне виробництво боєприпасів із вітчизняної
сировини та виступив з пропозицією будівництва заводу, де будуть запроваджені новітні
технології у повній відповідності зі стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність
боєприпасів за основними калібрами. На реалізацію цього амбітного завдання планується
виділити 1,4 млрд гривень.
Ще 1 млрд гривень буде спрямовано на
створення комфортних умов проживання для
військовослужбовців контрактної служби.
– У нас зараз більше 90 тисяч громадян
уклали контракти зі Збройними Силами України. По факту, ми маємо 100 відсотків військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО на
контрактній основі. Для повернення в пункти
постійної дислокації ми маємо забезпечити їм
комфортне житло і це будуть не казарми, – підкреслив Петро Порошенко.
У даному розрізі Глава Держави поставив
завдання, щоб з 1 млрд гривень, який виділяється зі спеціального фонду Держбюджету,
було забезпечено розміщення мінімум 15 тис.
контрактників. При цьому наголосив, що необхідно забезпечити будівництво в межах 150 тис.
квадратних метрів житла і створити близько
100 житлових комплексів з відповідною інфраструктурою для проживання і реабілітації
військових.
n

міжнародна співпраця

Правда – на власні очі
У рамках робочої поїздки
до зони антитерористичної
операції депутати
Європейського Парламенту
Даріуш Росаті та Міхаель
Галер, а також народні
депутати України Марія
Іонова, Ірина Фріз та Микола
Княжицький відвідали з робочим
візитом Маріупольський загін
Морської охорони.
Мирон СИДОР
Разом з персоналом ЗМО Європарламентарі вшанували пам’ять морських прикордонників – командира катера старшого лейтенанта
Дениса Пєтухова та матроса-сигнальника Богдана Тіщенка, які загинули 31 серпня 2014 року
біля селища Безіменне на катері «BG-119» під
час виконання бойового завдання з охорони
державного кордону України. На знак пам’яті та
поваги присутні поклали квіти біля пам’ятника
у Приморському парку та хвилиною мовчання
вшанували героїв.
Представники ЄП також ознайомилися
з роботою особового складу відділу спеціальних дій на воді, зразками озброєння й
техніки в одному з підрозділів ЗМО та здій-

снили вихід у море на катерах, аби на власні
очі побачити безпосередню роботу морських
прикордонників.
– Гарна екіпіровка, сучасне озброєння.
Якщо хтось каже, що нічого не змінюється в
секторі безпеки та оборони – не вірте. На всіх
майданчиках представники НАТО зазначають, що наші військові роблять неймовірні
речі, – прокоментувала візит на своїй сторінці
у мережі Фейсбук народний депутат Ірина Фріз.
Окрім того, у ході поїздки Голова Парламентського комітету асоціації між Україною
та ЄС Даріуш Росаті разом зі своїми колегами
вивчили ситуацію у контрольних пунктах в’їзду/
виїзду, зокрема на КПВВ «Новотроїцьке».

Загалом гнітюче враження на європейських високопосадовців справило Широкине з його зруйнованою інфраструктурою.
Водночас вони відзначили, що, на жаль, у
Західній Європі ще нерідко можна зустріти
романтично налаштованих прибічників
Росії.   
Цей візит є проявом підтримки і солідарності, а також допомоги у пошуку рішення.
– Однак рішення мають бути мирними, ми
маємо адекватно і без ілюзій сприймати Росію.
Крім цього, Європа має проявляти свою відданість і прихильність Україні, допомагаючи
реконструювати зруйновані регіони, – процитувала слова європолітиків Ірина Фріз.
n
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TWINNING набирає обертів
В Адміністрації
Держприкордонслужби
відбулося засідання керівного
комітету проекту TWINNING,
під час якого підбили підсумки
роботи за третій квартал.
У заході взяли участь
експерти Адміністрації
Держприкордонслужби,
ДФСУ, Представництва ЄС в
Україні, а також прикордонних
відомств Німеччини, Польщі
та Литви.

– Проект перейшов у практичну площину і сьогодні завдяки чітким і зрозумілим рекомендаціям експертів опрацьовано
проект Інструкції з оцінки та моніторингу
оперативно-службової діяльності Держприкордонслужби відповідно до Шенгенського
механізму оцінювання, – підкреслив директор
Департаменту охорони державного кордону
АДПСУ генерал-майор Анатолій Махнюк.
Керівники
компонентів
проекту
TWINNING ознайомили присутніх з про-
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гарячі будні

партнерство

Валерій ТИМЧЕНКО

Прикордонник
України

позиціями щодо удосконалення діяльності
прикордонного відомства та інтегрованого
управління кордонами. Зокрема, особливу
увагу вони приділили створенню в Україні
координаційного органу стратегічного рівня
з питань інтегрованого управління кордонами
і запровадженню заходів контролю в країнах
походження та транзиту нелегальних мігрантів (введення посад офіцерів зв’язку та/чи експертів з перевірки документів) відповідно до
європейської чотирирівневої моделі контролю
доступу. Також обговорили питання адаптування інформаційних ресурсів до стандартів
ЄС щодо збереження персональних даних,

забезпечення централізованого зберігання
інформації та міжвідомчого доступу до таких
даних. Не оминули й запровадження системи
попередньої реєстрації пасажирів відповідно
до стандартів, що використовуються в країнах
– членах ЄС.
Керівник проекту TWINNING пан Томас
Остерот висловив задоволення рівнем співпраці з прикордонниками. Крім того, відкритість нашого відомства, фаховий рівень офіцерів і готовність до запровадження стандартів
ЄС з огляду на національні особливості України справили неабияке враження на експертів
проекту.
n

роковини

Тютюнове обійстя

Прикордонники Південного
регіонального управління у взаємодії з представниками СБУ,
Державної фіксальної служби та
Нацполіції під процесуальним
керівництвом Котовської прокуратури обшукали приватне
подвір’я у місті Ананьїв, де на
правоохоронців чекала знахідка:
понад 55 тисяч пачок сигарет
виробництва Молдови, Росії та
Білорусії. Попередньо цигарки
оцінили в понад один мільйон
гривень. Співробітники слідчого
управління фіскальної служби
вилучили незаконну знахідку.
Наразі встановлюється коло
осіб, причетних до оборудки.
Максим БОЯР

Сучасні Роксолани

Оперативники Північного
регіонального управління
Держприкордонслужби та співробітники відділу по боротьбі
із злочинами в сфері торгівлі
людьми ГУ Нацполіції у Волинській області отримали інформацію щодо вербування двох
українок з метою їх вивезення
до Туреччини для сексуальної
експлуатації. Як виявилося,
31-річний одесит через соцмережу в «ВКонтакте» знайшов
двох дівчат, які не мають постійного місця роботи та перебувають у скрутному матеріальному
становищі. Пообіцявши високооплачувану зайнятість, він
вмовив красунь їхати за кордон.
На щастя, реалізувати задумане
зловмиснику не вдалося. В
аеропорту Львова під час проходження прикордонного контролю та оформлення на рейс до
Стамбула торговець «живим
товаром» та його жертви були
затримані. Чоловікові інкримінують вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 149 КК України «Торгівля
людьми або інша незаконна
угода щодо людини».
Віктор ВИРВА

Недбальство батьків
і прикордонна
чуйність

Сум та біль Зеленопілля
Уночі 11 липня 2014 року
український військовий
польовий табір поблизу селища
Зеленопілля неподалік пункту
пропуску «Довжанський»
на Луганщині було піддано
масованому обстрілу ворожими
реактивними системами
залпового вогню.
Сергій ПОЛІЩУК
У результаті наметове містечко зруйноване
вщент. Чимала частина розташованого там
озброєння та військової техніки знищена. Серед
загиблих вояків – сім прикордонників – генерал-

майор Ігор Момот, майор Ігор Петрів, старший
сержант Анатолій Луцко, сержанти Василь
Поляков та Павло Лазаренко, молодші сержанти
Вільгельм Штолцель і Дмитро Сирбу. Ще тридцять – військовослужбовці Збройних Сил України. Більше чотирьохсот військовиків поранено,
п’ятеро вважаються зниклими безвісти.
Єдиної позиції про те, які саме РСЗВ були
застосовані так й не прозвучало. Деякі фахівці
схилялися до БМ-21 «Град», а окремі експерти
наполягали, що це його сучасна російська
модифікація «Торнадо-Г». Проте головне інше
– удар нанесено із території Росії. На це, зрозуміло, ніхто не чекав.
Зеленопільський напад став точкою неповернення, адже до цього йшлося про протидію
нерегулярним збройним формуванням. Українські силовики тоді робили ставку на маневр,

намагалися максимально непередбачувано для
противника пересуватися, не витрачаючи часу
та сил на облаштування окопів та бліндажів.
Утім потужний вогневий наліт довів, що боротися доводитися аж ніяк не з повсталими трактористами чи звичайними бандами. Супостат –
регулярна й, слід визнати, професійно навчена
армія. А брезент наметів – поганий захист від
смертоносних снарядів. Потрібно повноцінно
зариватися в землю та починати справжню
позиційну війну. Тож після 11 липня АТО стала
іншою. Масштабною. Безжальною. Позбавленою усіляких умовностей та компромісів.
У третю річницю трагедії у Службі відбулися
заходи із вшанування пам’яті полеглих побратимів. Були проведені хвилини мовчання та ще раз
нагадано про ціну, яку доводиться платити за те
аби на нашій землі нарешті запанував мир. n

Трагедією міг закінчитися
відпочинок на березі Затоки в
Одесі однієї з родин, яка приїхала на узбережжя моря. Поки
батьки активно відпочивали,
десятирічну дівчинку на надувному матраці хвилями почало
відносити від берега у відкрите
море. Дитячу фігурку вже за
сотні метрів побачив місцевий
житель. Саме він звернувся до
прикордонників за допомогою. Охоронці рубежів відразу
ж направили на місце подій
малий катер Морської охорони.
Також, аби не згаяти часу, до
рятівної операції було залучено
власника водного мотоцикла,
який знаходився неподалік.
Цього разу все закінчилося
добре і прикордонники вчасно
прийшли на допомогу. На
щастя, з дівчинкою, окрім того,
що вона злякалася, нічого не
сталося і її передали батькам
живу та здорову.
Андрій БІЛОБОРОДЧЕНКО
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здравниці

За здоров’ям – до Моршина та Нем
Протягом останніх кількох
місяців відомча мережа
закладів охорони здоров’я
поповнилася двома чудовими
здравницями. Наприкінці
2016 року у сферу діяльності
Держприкордонслужби
перейшов лікувальний заклад з
двохсотлітньою історією, який
отримав назву «Прикордонник
– Немирів». А кілька тижнів
тому Уряд передав для потреб
вартових рубежу й колишній
санаторій «Пролісок», що у
Моршині. Він називатиметься
«Моршин – прикордонник».
Отож ми зустрілися з
новопризначеними керівниками
санаторіїв полковником Валерієм
Мошорою і підполковником
Богданом Скибою та запитали їх
про плани щодо реконструкції та
відновлення роботи закладів.
Спілкувався Андрій КУЧЕРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
– Богдане Миколайовичу, чим саме
славиться санаторій у Немирові і на
зцілення яких недугів можуть розраховувати тут наші воїни та їхні сім’ї?

Богдан Скиба: – Історія цього санаторію розпочалася 203 роки тому. Це один з
найстаріших лікувальних бальнеологічних
закладів у нашій державі. Особливість Немирова – сірчано-воднева вода, за допомогою
якої лікують багато хвороб. Її склад унікальний та неповторний. Ця вода через свердловини і потужні насоси подається з глибини
на поверхню. Тут у спеціальних ваннах проводять різноманітні оздоровчі та відновлювальні процедури. Колись оздоровлюватися
сюди люди їздили не тільки з України, але й
з-за кордону.
Від селища Немирів до Львова всього 81
кілометр і добиратися сюди доволі просто. З
іншого боку «Прикордонник – Немирів» розташований серед хвойного та листяного лісу.
Тому навіть просто відпочинок у цих місцях
має позитивний психологічний ефект.
Валерій Мошора: – Хотів би додати, що
кілька тижнів тому ми перебували у сусідній
Польщі з метою ознайомлення з організацією
роботи та функціонування двох бальнеологічних санаторіїв, подібних до нашого. Ці заклади
постійно завантажені роботою та мають змогу
приймати по 200 та 300 пацієнтів одночасно.
Польські колеги з великим зацікавленням
поставилися до інформації щодо поновлення
у найближчій перспективі роботи санаторію у
Немирові вже у новій якості. Ділилися досвідом та запитували чи можна у майбутньому
приїжджати до нас на оздоровлення.

– Скажіть, будь ласка, які перші
організаційні кроки зробила керівна
ланка цього закладу?
Богдан Скиба: – До передачі прикордонному відомству цей заклад належав
Укрпрофоздоровниці. Протягом останніх
двох років санаторій не працював, а в квітні
цього року колектив прийняв рішення про
самоліквідацію. Насамперед потрібно було
навести лад з документацією. Прикордонному відомству передавалося 18 будівель,
які необхідно було прийняти та скласти
відповідні акти, належним чином оформити акти на землю та іншу технічну документацію. З цього і почали свою діяльність. Тому хочу також додати, що мені вже
як керівнику «Прикордонника – Немирів»
необхідно буде займатися поверненням у
сферу відповідальності санаторію озера
та лісу площею понад 23 гектари, який
знаходиться у рекреаційній зоні селища
Немирів.
– Кожен крок щодо відновлення
інфраструктури закладу має бути
фінансово підтверджений. Які кошти
залучатимуться у цьому році та у
перспективі для Немирівської здравниці?

Богдан Скиба: – Ми маємо повну підтримку з боку керівництва прикордонного
відомства. У цьогорічному бюджеті Служби
закладено 10 мільйонів гривень на потреби
цього лікувального закладу. Управлінням
капітального будівництва Адміністрації
Держприкордонслужби складено розгорнутий план щодо відновлення інфраструктури та затверджено відповідний кошторис.
Крім того, необхідно сказати про роль
керівництва області та місцевої влади.
Вони зацікавлені у відновленні роботи
здравниці, адже це передусім створення
нових робочих місць та сплата податків у
бюджет.
Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка особисто закріпив
за нашим закладом вісім районних адміністрацій та трьох керівників міст Львівщини для надання практичної шефської
допомоги. Крім того, санаторію з місцевого
бюджету буде виділено близько 12 мільйонів гривень субвенції. Це допоможе нам
пришвидшити роботу з відновлення інфраструктури здравниці. Також ми ведемо
перемовини з меценатами та просто небайдужими громадянами, які допоможуть
порадами та ділом.

– Чи визначені терміни запуску
повноцінної роботи «Прикордонника
– Немирова»?
Богдан Скиба: – Відновлення діяльності санаторію буде поступовим. Сьогодні
ми дивимося у майбутнє впевнено: у нашому
розпорядженні є майже 25 мільйонів гривень.
Усі відновлювальні роботи плануємо завершити протягом 3–5 років. Загалом для відбудови інфраструктури та повноцінного старту
всього санаторного комплексу необхідно буде
вкласти приблизно 90 мільйонів гривень
Заклад буде розрахований на 200 ліжко-місць.
Окремо хотів би сказати про персонал,
який працюватиме у санаторії. Звичайно, що
це будуть місцеві фахівці, котрі мають достатній досвід роботи та високий рівень навченості. Їхня кваліфікація не викликає сумнівів.
–
Валеріє
Володимировичу,
давайте тепер поговоримо про санаторій, який розташований у Моршині.
Що Ви можете розповісти про нього?
В якому він стані? Як швидко він почне
функціонувати?
Валерій Мошора: – Санаторій відповідно до наказу Адміністрації Держприкордонслужби отримав назву «Моршин–прикордонник». Наразі призначено керівника
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компетентно

мирова
ДОВІДКА «ПУ»
Немирів – один з найстаріших курортів України.
Цілющі властивості немирівської сірководневої
мінеральної води були відомі ще у ХVI столітті, але в
офіційних документах курорт згадується 1814 року.
Перші дослідження хімічного складу мінеральної води немирівських джерел були зроблені у 1821
році дослідником Карлом Штеллером та у 1830 році
знаменитим львівським фармацевтом і бальнеохіміком Теодором Торосевичем. Мінеральні сірководневі
води «Борислав» і «Марія» на початку ХХ століття
вивчав професор Радзишевський. 1912 року тут
було виявлено лікувальну торф’яну грязь, а 1929
року професор Костовський і лікар Дадлез відкрили
джерело мінеральної питної води «Олександра».
«Прикордонник – Немирів» унікальний не тільки
тим, що має найбільш концентровану сірководневу
воду в Україні, чим подібний до відомої російської
«Мацести», але є кращим інших сірководневих
курортів тим, що має ще й мінеральну воду для
внутрішнього застосування «Анна».

та формується командирське ядро цього
закладу. На відміну від лікувального закладу,
що розташований у Немирові, тут лише одна
семиповерхова капітальна будівля. За часів
СРСР це був санаторій матері та дитини союзного значення. І вже понад чотири роки він
не працює. Водночас його інфраструктура
в непоганому стані, в будівлі передбачений
весь комплекс для комфортного оздоровлення починаючи від їдальні та лікувального комплексу, закінчуючи бібліотекою.
Сам санаторій знаходиться у Моршині – знаменитому курортному містечку. Зовсім поруч
ДОВІДКА «ПУ»
Історія санаторію матері та дитини «Пролісок»
починається з грудня 1979 року, коли в Моршині
був зданий в експлуатацію корпус на 500 місць з
розрахунку цілорічного лікування та сімейного оздоровлення. У загальний комплекс закладу входять:
спальний корпус, лікувально-діагностична база,
їдальня, актова зала, бювет мінеральних вод, бібліотека, навчальні класи та ігрові дитячі кімнати.
Розвитку курорту Моршин, а водночас і санаторію «Пролісок», сприяли найважливіші лікувальні
фактори: джерела мінеральних вод, озокерит, лікувальні грязі. Містечко Моршин розташоване в зоні
формування лікувальних росолів, місцезнаходження
джерел мінеральних вод посеред передгірного згину
Східних Карпат. Мінеральні води курорту Моршин,
що застосовуються в санаторіях регіону, різні за
складом. Вони мають хлоридно-натрієвий, хлориднонатрієво-магнієво-калієвий типи. Їх мінералізація
коливається від слабеньких (16г/л) до сильномінералізованих (400 г/л). У санаторії ці води використовують як лікувальний засіб внутрішнього і зовнішнього
застосування.

місто Стрий, неподалік курорт Трускавець, а
до Львова – лише 78 кілометрів. Спроможність санаторію після відновлення роботи
становитиме 300 ліжкомісць. Розпочнемо ми
ремонтні роботи, як добрі господарі, з даху,
який необхідно відновити в першу чергу.
Керівництво
відомства
поставило
завдання розпочати приймати відпочивальників у 2018 році. Терміни стислі, зробити
необхідно дуже багато. Організаційну роботу
почали з юридичних питань: займаємося
дозвільною документацію, актами на землю,
отримуємо відповідні ліцензії тощо. Місцеві жителі почали цікавитися щодо можливого працевлаштування. Не сумніваюся, що
у такому містечку як Моршин, ми зможемо
сформувати команду однодумців та справжніх
фахівців медичної справи. Після призначення
на посади керівництво відомства доручило
нам з Богданом Миколайовичем Скибою створити для прикордонників, які приїжджатимуть на оздоровлення у Моршин та Немирів,
умови не гірші, а можливо навіть кращі ніж
у нашій перлині – санаторії «Аркадія». Впевнений, що у визначені терміни ми досягнемо
гарних результатів.
– Дякую за змістовну бесіду!

n

Від автора: потреба у спеціалізованих
лікувальних закладах для людей в погонах з
часом буде тільки зростати. Насамперед
це стосується тих хто пройшов горнило
бойових дій на сході. Тільки у прикордонному відомстві на сьогодні понад 17 тисяч
таких військовослужбовців і їм на регулярній основі необхідна реабілітація та відновлення стану здоров’я. А є ще ветерани
військової служби, члени сімей прикордонників, інваліди війни, цивільний персонал
відомства, а спроможності відомчого санаторію «Аркадія» не безмежні. Тому рішення
щодо передачі двох санаторіїв на Львівщині
у сферу діяльності Служби своєчасне та
очікуване.
Що символічно: санаторію «Прикордонник – Немирів» присвоєно номер військової
частини, який донедавна належав санаторію «Прикордонник», що знаходився у Лівадії. Гарні традиції гостинності, яким славився кримський заклад, перериватися не
будуть, а тільки розширяться у західному
регіоні нашої держави. А на південний берег
Криму українські прикордонники обов’язково
повернуться. І службу будуть нести, і відпочивати на українському узбережжі у відомчих здравницях.

Прикордонна
медицина:
реформа поглядів
Нещодавно у Держприкордонслужбі відбулася реорганізація служби
охорони здоров’я. Враховуючи сьогоднішні реалії та зважаючи на
досвід інших мілітарних та правоохоронних структур, керівництво
відомства поставило завдання у короткі терміни вжити необхідних
організаційних та практичних кроків задля удосконалення усієї ланки
прикордонної медицини. За коментарями щодо результатів виконаної
роботи редакція газети звернулася до заступника директора
Департаменту – начальника управління охорони здоров’я генералмайора медичної служби Валентина Волохи.
Андрій КУЧЕРОВ
– Перед тим як провести організаційні заходи ми досконало вивчили досвід наших колег
з Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ, які вже пройшли подібний шлях
реформ, – зазначає Валентин Григорович. – Досвід останніх особливо важливий, адже відомство повинно діяти в єдиному медичному просторі.
За словами керівника управління охорони здоров’я, в перші місяці російської агресії
медичний сектор діяв складно, необхідно було долати чимало труднощів організаційного та
практичного характеру. Водночас, як наші воїни здобували перемоги на передовій та набували необхідного досвіду, так і вся ланка медичного забезпечення поступово рухалася вперед.
– Відтепер всі наші зусилля будуть скоординовані, у відомстві формується єдиний медичний простір. Він заключатиметься в єдиних підходах і стандартах у вузькопрофільних діях:
починаючи від евакуації пораненого з полю бою, доставки його у спеціалізований заклад,
закінчуючи лікуванням і подальшою медичною та психологічною реабілітацію. Сформовані
та діють єдині стандарти щодо вимог до спеціалістів-медиків, рівня їх підготовки, перепідготовки та загальноосвітнього рівня, – зауважує Валентин Григорович.
Крім того, у Службі на базі діючих госпіталів у Львові та Одесі створено систему військово
– медичних клінічних центрів. У столиці функціонує Головний центр. Діятимуть лікувальні
заклади як єдиний «організм».
– Проведена реформа дасть можливість надавати на більш високому рівні медичну допомогу прикордонникам, персоналу відомства, ветеранам військової служби та іншим громадянам, які звертатимуться до нас, – говорить Валентин Волоха.
Необхідно також зауважити, що відомство на сьогодні має понад 17 тисяч учасників бойових дій. У них є сім’ї, які теж знаходились у стані стресу, поки їх глави родин були на передовій.
Тому рішення щодо передачі у сферу управління двох санаторіїв, розташованих у Моршині
та Немирові, питання найактуальніше. Крім того, проведення реформ не одномоментна дія.
Вони розраховані на перспективний позитивний результат.
– Ми піклуємося про здоров’я нашого персоналу. З іншого боку будь-який лікар, котрий
матиме достойну зарплату, комфортні умови на робочому місці, оглядовому кабінеті чи операційній буде робити її більш якісно, – запевняє генерал-майор Валентин Волоха. – У прикордонних медиків попереду ще дуже багато роботи для удосконалення власної діяльності. І
на моє тверде переконання, якщо говорити про інтеграцію відомчої системи охорони здоров’я
в єдиний медичний простір держави, то це необхідно робити зі збереженням елементів безпекової складової, з урахуванням специфіки військової служби та загальної ситуації, у якій
знаходиться Україна протягом останніх кількох років.
n
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Злагодженість та дієвість
На одному з військових
полігонів Дніпропетровщини
під загальним керівництвом
оперативного командування
«Північ» Сухопутних військ
відбулися батальйоннотактичні навчання, в яких, крім
частин Збройних Сил України,
взяли учать й підрозділи
Державної прикордонної служби
та Національної гвардії.
Роман ТКАЧ
Прикордонне відомство у спільних
маневрах представив підрозділ бойового
застосування Сумського прикордонного
загону – оперативна протитанкова прикордонна застава. Перед вартовими рубежу
стояла низка завдань: проведення бойового

злагодження; нарощування та підтримання
оперативних бойових та спеціальних спроможностей щодо виконання завдань з оборони держави, набутого в зоні проведення
антитерористичної операції; досягнення

оперативної сумісності підрозділів Держ
прикордонслужби та Збройних Сил.
Серед іншого оперативна протитанкова застава відпрацьовувала питання
заняття смуги оборони в лісистій місце-

вості, ведення маневреної оборони, вихід
у район відновлення боєздатності, а також
подолання водної перешкоди. Крім цього,
«зелені кашкети» разом з нацгвардійцями
організовували спільне несення служби на
блокпостах, а також здійснювали охорону
місця проведення водної переправи.
Слід відзначити, що для участі в навчаннях бійці підрозділу подолали майже
800-кілометровий марш та виконували
поставлені завдання в автономному режимі.
Підбиваючи підсумки, тимчасово виконуючий обов’язки начальника штабу Сумського прикордонного загону підполковник
Валерій Ворона довів до відома персоналу,
що тематика навчань виконана в повному
обсязі, а мета досягнена. Також Валерій
Анатолійович повідомив, що керівництво
оперативного командування «Північ» та
Сухопутних військ ЗС України висловили
прикордонникам подяку за мобільність,
оперативність та спроможність виконувати
завдання різного характеру.
n

спорт

Сильні духом, міцні тілом
У Національній академії
імені Богдана Хмельницького
завершилися змагання з
універсального бою, які
проводилися в рамках чемпіонату
Держприкордонслужби.
Володимир ЗАХАРЧУК
Універсальна боротьба – це комплексний вид спорту, що включає в себе подолання смуги перешкод, кидання ножів,
стрільбу і рукопашний бій. Такі змагання
проводилися вперше за всю історію існування прикордонного відомства.
У чемпіонаті взяли участь 97 спортсменів, серед яких один заслужений майстер
спорту України, два майстри спорту міжнародного класу, сім майстрів спорту, шість
кандидатів у майстри спорту та п’ять спортсменів першорозрядників.

Загалом змагання з універсального бою
тривали чотири дні, оцінювали учасників
досвідчені тренери. За підсумками у загальнокомандному заліку перше місце посіла
команда Національної академії Держприкордонслужби, друге – команда Східного
регіонального управління, а на третій сходинці п’єдесталу – команда Західного регіонального управління.
Серед прикордонних загонів по групах перше місце посіли Бердянський та
Чернівецький, друге – представники Чернігівського та Могилів-Подільського загонів, третє місце дісталося командам ОКПП
«Київ» та Донецького прикордонного
загону.
В особистому заліку у ваговій категорії
до 65 кг перемогу святкував Сергій Бобир
(Чернігівський загін). Категорії до 70 кг –
Назар Луцьків (Подільський загін), до 75
кг – Артур Сергієнко (Чернівецький загін),
до 80 кг – Євген Прохніцький (НАДПСУ),
до 85 кг Данило Колесніков (НАДПСУ), до
90 кг Іван Гошулич (Чернівецький загін)

та більше 90 кг Максим Мельник (Чернігівський загін).
Підбиваючи підсумки турніру, ректор
академії Олег Шинкарук подякував присутнім за високі результати, продемонстровані
під час змагань, а також висловив переко-

нання, що найголовніші перемоги у кожного
з них ще попереду: «Маю надію, що після
повернення до своїх підрозділів ви й надалі
розвиватиме свою майстерність та популяризуватимете такий вид спорту у своїх колективах, органах охорони кордону».
n

пильність

Вовк в овечій шкурі
На придністровському сегменті
українсько-молдовського кордону
вартові рубежу впіймали «крупну
рибу»: полковника збройних сил
РФ, причетного до терористичної
діяльності ЛНР і ДНР, якого до того
ж російські спецслужби планували
зробити заступником міністра
держбезпеки самопроголошеної
Придністровської Молдавської
Республіки.
Олег СЛОБОДЯН
На виїзд з України прибув непримітний чолов’яга, який пред’явив для ідентифікації паспорт громадянина України,

виданий на ім’я Валерія Войтенка, 1954
року народження. Однак під час контролю другої лінії старший зміни прикордонних нарядів зауважив, що чоловік плутається у відповідях. На перший погляд
мета поїздки «добродія» була більш ніж
переконлива, адже він надав телеграму
про важкий стан здоров’я матері, однак
точно вказати свої паспортні дані не спромігся. Тому оперативники Держприкордонслужби прибули у пункт пропуску для
більш детального опитування підозрілого
громадянина. Ще цікавіше стало коли
його попросили показати вміст кишень та
багажу. Зловмисник спочатку пручався,
але все ж дістав мобільний телефон, на
якому були фото із сепаратистських мітингів, гроші та автобусні квитки.
У потайній кишені куртки «туриста»
правоохоронці знайшли аркуш паперу з

установчими даними і телефонами перших осіб так званої Придністровської Молдовської Республіки та людей з РФ, орден
«Червона зірка», смартфон, флешку, на
якій були спільні світлини затриманого з
терористичними ватажками Моторолою,
Гіві, Захарченком. Також містилося відео
обстрілів української території, агітаційні
матеріали квазіутворень ДНР та ЛНР,
фото з місць бойових дій у Дебальцевому,
Донецькому аеропорту, Горлівці, Сніжному, Іловайську, службові документи,
підписані затриманим, та методички щодо
проведення розвідувально-диверсійних
заходів.
Як згодом з’ясувалося, затриманим
виявився полковник Збройних сил РФ
Валерій Гратов, 1952 року народження.
Ворожого
офіцера
прикордонники
передали співробітникам СБУ.
n
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точка зору

Що буде після розпаду імперії?
Майже кожного тижня у
світ виходять нові дослідження,
наукові праці, звіти чи резюме
конференцій стосовно російської
агресії в Україні. Одне з таких
видань – результат експертної
дискусії, організованої
недержавним аналітичним
центром «Українські студії
стратегічних досліджень»
– має промовисту назву «Як
облаштувати Росію».

Володимир ПАТОЛА
Давно доведено, що наш північносхідний сусід десятиліттями готувався
до експансії в Україну, вивчаючи больові
точки, проводячи серйозну агентурну
роботу, провокуючи внутрішні конфлікти
на найрізноманітнішому, здебільшого безпідставному ґрунті. Отож настав час, нарешті, і нам замислитися над питанням, які ж
насправді слабкі місця у «русского міра», по
яким «швах» він почне «тріщати» у першу
чергу (а в тому що це відбудеться сумніву
немає), що необхідно знати і яким чином
діяти, щоби захистити національні інтереси
України?
– Якою буде Росія після Путіна? Чи це
буде ліберальна імперія в нинішніх кордонах, чи для білокам’яної природніше побудувати справжню конфедерацію незалежних національних держав? Як діяти, якщо
події переростуть у некерований хаос? –
окреслює основні питання дискусії директор
недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Юрій
Сиротюк. – Що ми можемо вже сьогодні
зробити для захисту прав наших співгромадян, які опинилися в РФ? Адже відкривши
«скриньку Пандори» щодо непорушності
кордонів, Росія розширює простір для дискусії про те, які держави і в яких кордонах
існуватимуть на постросійському просторі.
У науковому форумі взяли участь не
лише дослідники-теоретики, але і практики, які стикалися з проблемою в найрізноманітніших аспектах. Це, зокрема, воїнидобровольці, котрі змінили політологічні

Щоб успішно протистояти будь-якому
противнику, його необхідно знати, розуміти, чого можна чекати від ворога. Всім
відомо, що Росія будувалася шляхом
насильства, завоювань та геноцидів. Проте
мало хто знає, що у ХХ столітті новий більшовицький режим відкрив у себе в тилу до
40 «невідомих» країн: Башкортостан, Бурятію, Карелію, Інгерманландію, Калмикію,
Марій Ел, Удмуртію, Комі та багато інших.
Історик фіно-угрознавець Ростислав Мартинюк підкреслює, що після повалення монархії народи усіх цих формувань заявили про
право на власну самостійсність. Після низки
завойовницьких експансій, які більшовики
назвали облудливим терміном «громадянська війна», формальну федеративну державність отримали лише 25 із них – у формі
республік та округів. Однак навіть такі
симулятивні елементи начебто самовизна-

колоніальній у своїй суті. Проте, послуговуючись слов’янськими міфами, Кремль знову
інтерпретує цю війну як «громадянську», де
нібито слов’яни воюють зі слов’янами.
– Загалом для гармонізації взаємин зі
Сходом та досягнення сталого миру українська політична еліта має запропонувати апологетам «скрєп» дві великі дорожні карти:
європейській частині Російської Федерації
без Кавказу і Кубані – фіно-угорську ідентичність, а для азійської частини РФ – сибірську, збалансовану з національними державами якутів, бурятів, тивінців та українців
Зеленого Клину, – підсумовує Ростислав
Мартинюк.
У свою чергу сходознавець Олександр
Демченко провів ґрунтовний аналіз політологічних прогнозів, які будувалися протягом останніх десятиліть. Найбільш точним у своїх передбаченнях, зокрема щодо

утворень, що дало б змоги уникнути територіальних суперечок, ані здорової та популярної демократичної опозиції. Сьогоднішнього
агресора за прогнозами Джорджа Фрідмана
чекає сценарій, схожий на ситуацію в Китаї
на початку ХХ століття: наростання невдоволення населення, спроба встановити диктатуру, формування альтернативних клік силовиків та війна мілітаристів між собою.
– Контури такого протистояння зараз
визначити важко, – зазначає Олександр
Демченко. – Однак в Росії є декілька географічно автономних регіонів, у яких може
формуватися військова альтернатива тим,
хто намагається узурпувати владу в Москві.
Це, насамперед, Сибір та Урал, а потім –
Південь (Краснодар – Ростов – Волгоград),
північ європейської частини (Мурманськ –
Архангельськ), Далекий Схід і, врешті-решт,
Поволжя (Самара – Ульяновськ).

чення були надані тільки тим народностям,
які відстоювали свою позицію зі зброєю в
руках. Ті ж, хто намагався користуватися
дипломатичними методами, залишилися ні
з чим. Як результат, теперішня Росія має 21
«національну» республіку, 4 «національні»

російсько-української війни, виявився
засновник компанії StarFor Джордж Фрідман. Ще 2009 року він передбачив, що
приблизно у 2015 році почнеться конфлікт
Росії зі східноєвропейськими державами за
контроль над цими країнами, який стане
головною проблемою міжнародної політики. При цьому будуть застосовані такі способи гібридної агресії, як підбурення російськомовної меншини на повстання, економічний (зокрема газовий) тиск, шантаж
шляхом погрози повномасштабної війни з
регулярною армією РФ. Москва спробує розколоти західний блок через відносно проросійську позицію континентальної Західної
Європи, але, водночас, східноєвропейські
країни сформують антиросійський блок.
США не братиме безпосередньої участі у
військовому протистоянні, однак допомагатиме передачею технологій.
Як бачимо, прогноз Джорджа Фрідмана
виявився точним. Таким чином, є сенс прислухатися до його думок щодо майбутнього.
За висновками аналітика Російську Федерацію почнуть відволікати внутрішні проблеми,
зокрема на Півдні, а близько 2020 року вона
зазнає краху і розпадеться. При цьому, процес розпаду не буде схожий на розпад СРСР
1991 року. На відміну від Радянського союзу
сьогоднішня Росія не має ані відносно здорових сформованих еліт, здатних взяти на себе
відповідальність у ключовий момент і діяти
в умовах серйозного соціального стресу, ані
визначених кордонів майбутніх державних

Важко уявити, щоби хтось з них міг
ефективно протистояти Москві, не спираючись при цьому на Сибір. Виходячи з цього
можна приблизно уявити собі лінії майбутніх фронтів. Дослідник наводить приклади,
які свідчать, що уже сьогодні представники
деяких національних меншин намагаються
доступними їм методами працювати на
ослаблення кремлівської верхівки, зокрема
і шляхом протидії її агресивній політиці
щодо нашої держави. Так, лідера татарських
націоналістів у РФ активно переслідують за
підтримку України у своїх текстах. Черкеси
звернулися до Верховної Ради України з
проханням визнати геноцид черкесів під час
Кавказької війни. Крім того, представники
декількох народів, що проживають на території РФ, закликали своїх співвітчизників не
брати участі у війні з Україною.
Протистояння з окупантом триває. Кожного дня, ризикуючи життям, українські
воїни стримують російсько-терористичну
погань, виходять у небезпечний дозор на
палаючих рубежах. Герої б’ються за найдорожче – за свої родини, за свою землю. Воюють з упевненістю, що все це не даремно, з
вірою у майбутню перемогу, в те, що ворог
підступний, але не вічний, агресивний,
але сили його не безмежні, а дні існування
імперії-агресора у вимірі мінливої історії
вже полічені. Дослідження істориків, політологів та спеціалістів у сфері стратегічних
досліджень яскраво свідчать: ця віра цілком
обґрунтована.
n

Сьогоднішнього агресора за прогнозами Джорджа
Фрідмана чекає сценарій, схожий на ситуацію в Китаї на
початку ХХ століття: наростання невдоволення населення,
спроба встановити диктатуру, формування альтернативних
клік силовиків та війна мілітаристів між собою.
кафедри університетів на фронтові шанці, і
дипломати з багаторічним досвідом.
– Ми повинні чітко усвідомити: немає
ніякого братського народу. Уявлення, що є
окремо кремлівська еліта і російський народ,
– неправильне. Бо цей народ століттями
виховували у певному ключі, в ньому вироблявся певний менталітет – великоросійська імперськість. І ця, викохана сторіччями,
імперія буде самопродукуватися. Відійде
Путін – буде інший самодержавець, може й
гірший, – зазначає перший Надзвичайний
і Повноважний Посол України в Російській
Федерації Володимир Крижанівський. – Звичайно, там є нормальні адекватні люди, але
це виняток. Маємо чітко розуміти, що поряд
з нами – жахливий імперський ведмідь.

автономні округи та одну «національну»
область з-посеред 83 суб’єктів федерації. Ці
«особливі» регіони ніколи не давали спокою
Москві, адже вони завжди були свідченням
власної самобутності підкорених народів і
того, що, коли випаде нагода, вони скористаються ослабленням імперського монстра і
скажуть своє вагоме слово.
Необхідно розуміти, що за національністю «русскіє» не є і, ніколи не були
слов’янами. Усвідомлення цього факту
кладе край ключовим ідеологічним маніпуляціям Москви, яка одноосібно претендує на
спадок Київської Русі і вибудовує свої претензії на хибно витлумаченому походженні.
У 2014 році ця позиція актуалізувалася
у прямій анексії проти України – цілком
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Прикордонник
України

К А Л Е Й Д О С К О П

мистецтво

подорожі

Карпати стали ближчими
завдяки відомим художникам
і прикордонникам

Літо у розпалі, а з ним і приємна пора відпусток. Багато українців
планують подорожувати за кордон, тому варто знати правила
туризму. Зокрема, про речі, які не можна вивозити чи ввозити у деякі
країни. Такі знання допоможуть уникнути неприємностей на кордоні.

Заборонено: які речі
не варто брати із собою
у поїздку за кордон
Олена ТАЩИЛІНА

Олександр Юнін, Ігор Ферин, Володимир Слєпченко та Ярослав Ціко
презентують Славські Бескиди киянам

Нещодавно у музеї-майстерні
Івана Кавалерідзе відбулося
відкриття колективної виставки
«Славське: осінь – 2016, весна –
2017». Її організували і провели
Арт-резиденція «Карпатський
рай», громадське об’єднання «Сила
карпат» та Славська селищна
рада за сприяння директора
музею-майстерні Олександра
Юніна.
Сергій ЧЕРЕВАТИЙ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Тут виставлено картини з мальовничими видами Карпат, які написали художники з п’яти областей України. Свої полотна
митці творили, перебуваючи у Славському і
надихаючись силою і красою тамтешніх краєвидів.
Свято творчого єднання проходило у
рамках мистецького симпозіуму, організо-

ваного місцевим художником і засновником
Арт-резиденції «Карпатський рай» Ярославом Ціко. Пан Ярослав є подвижником створення нового образу, епосу, іміджу, а може й
легенди своїх рідних Славських Бескидів. Це
відчули всі митці, які взяли участь у симпозіумі, зокрема і народний художник України
Володимир Слєпченко, який написав портрет Ярослава Ціко в образі карпатського
мольфара.
Цікаво, що сприяло організації цієї
художньої презентації Карпат у Києві прикордонне братерство. Адже селищний
голова Славського Ігор Ферин та директор
музею-майстерні Івана Кавалерідзе Олександр Юнін у свій час проходили службу у
прикордонному відомстві, останній з них
навіть побував у складі прикордонної мотоманевреної групи на палаючій афганській
землі. А допомагав з інформаційним супроводом симпозіуму та виставки заслужений
журналіст України і також учасник братства
«зелених кашкетів» Сергій Комісаров.
Ось така синергія людей, об’єднаних
мистецтвом і службою, подарувала киянам
свято карпатської краси!
n

фотофакт

Слідами злодія
Сергій БРОВКО
До Сокирянського відділення поліції в Чернівецькій
області звернулася місцева
жителька із заявою, що з її
помешкання викрали 10 тисяч
гривень. Правохоронці відразу
попросили допомоги у прикордонників відділу «Сокиряни».
Тож молодший інспекторкінолог молодший сержант
Олександр Колєснік разом
зі службовою собакою Адою
вирушили на пошук злочинця.
Чотирилапий помічник відразу
взяв слід і вивів правоохоронців до оселі чоловіка, у якого й
знайшли вкрадені гроші.
n
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

Прикордонник
України

Видається
з липня 1943 року

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

61023

№ 26, 14 липня 2017 року

Є речі, які забороняють ввозити та
вивозити у більшості країнах. Це наркотики, зброя, порнографія, не ліцензовані
аудіо- та відеозаписи.
Обмеження діють на ввезення алкоголю, тютюну та валюти. Зазвичай у країну дозволяють ввозити не більше 10 пачок
сигарет та 2–3 літрів алкоголю. Втім, у
мусульманських країнах ці обмеження
можуть бути ще суворішими. Як правило,
можна ввезти у помірній кількості деякі
особисті речі: чай, каву та парфуми. Це
також стосується електронної техніки для
власного користування, мобільних телефонів та фотоапаратів.
Звертайте увагу на правила ввезення
медикаментів, тварин, рослин та художніх
цінностей. Зазвичай їх потрібно декларувати. Також зберігайте чеки на дорогі
товари, які придбали.
Окрім стандартних обмежень, є й заборони, притаманні певним країнам. До прикладу, кордон Євросоюзу не можна перетинати з рослинами, тваринами та деякими продуктами харчування. Зокрема,
не можна ввозити м’ясні та молочні продукти, в деяких країнах навіть молочний
шоколад. Натомість можна ввозити харчування для дітей і людей з певними хронічними захворюваннями. У кожній країні
можуть бути свої обмеження. Наприклад,
у Німеччину не можна із собаками бійцівських та інших порід, які можуть бути
небезпечними.
На виїзді з країн Європи правила вже
не такі жорсткі. Заборони і обмеження
стосуються переважно культурних цінностей та творів мистецтва. На ці товари
потрібно отримувати спеціальний дозвіл.
За порушення митних правил можуть, як
мінімум, оштрафувати, а товари конфіскують.
Єгипет і Туреччина – одні з найпопулярніших закордонних напрямків для
відпочинку серед українців. В обох цих
країнах забороняється вивозити предмети
старовини. Тому, купуючи антикварні
вироби, вимагайте у продавця сертифікат
про те, що цей товар не має історичної цінності.
До слова, в Туреччині це стосується
й килимів. Ця країна дуже славиться
такими виробами, але якщо ви захочете
придбати собі килим у місцевих майстрів,
доведеться брати сертифікат у турецькому музеї про те, що це – не антикваріат.
Такими в Туреччині вважають килими
ручної роботи і зі старовинною вишивкою.
З Єгипту не можна вивозити корали
та мушлі морських тварин, навіть якщо ви
знайшли їх просто на березі. Якщо ж придбаєте вироби з мушель чи коралів у магазині, обов’язково збережіть чек.
У США заборонено ввозити свіже та
консервоване м’ясо, рибу та не консер-
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вовану ікру, а також молочні продукти,
яйця, абсент та будь-які інші спиртні
напої, що його містять. Не можна ввозити
в Америку комах, зразки ґрунту, сірники
та запальнички. Також потрібно перевірити, чи немає у вашій валізі товарів,
виготовлених в Ірані, М’янмі, Судані та на
Кубі. З такими речами вас точно не впустять у США. Якщо ви запланували відвідати Гаваї, не везіть туди фрукти, овочі та
тварин. Вивозити все перераховане звідти
також не можна.

Таїланд відвідує дедалі більше українців. У цій країні також діють певні
заборони. Сюди не можна ввозити собак
певних порід. Вивозити не можна об’єкти
релігійного поклоніння антикваріат,
зображення Будди та елементи древніх
монументів чи доісторичних об’єктів.
Також під заборону підпадають представники дикої природи, які перебувають
під загрозою вимирання. Це стосується,
насамперед, певних видів метеликів та
жуків. Також як сувенір ви не зможете
взяти вироби зі слонової кістки, черепахового панцира, ракових морських
молюсків, шкіри тигрів, коралів тощо.
Об’єднані Арабські Емірати живуть
за принципом шаріату, тому в цій країні
митні правила суворі. Ввозити забороняється товари ізраїльського походження та
із логотипами цієї країни. Табу на азартні
ігри, друковані видання та зображення,
що протирічать ісламському вченню та
ображають мусульман. Також не можна
ввозити домашню їжу, а ліки дозволять
ввести лише за наявності рецепту від
лікаря.
Також вивезти не дадуть предмети,
пов’язані з культурним та історичним спадком країни, а ще насіння і плоди пальми та
диких тварин. Якщо купуєте килими та ювелірні прикраси, зберігайте чек.
Найкраще перед поїздкою у будь-яку
країну зясувати усі обмеження, які мають
бути вказані на сайті посольства. Адже
митні правила можуть змінюватися. Якщо
сумніваєтеся, чи потрібно декларувати
той чи інший товар, обирайте «червоний
коридор». Принаймі, так ви точно уникнете штрафу.
n
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