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Перші погони
У ПРИКОРДОННИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ПРОЙШЛИ
УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ ПОЧАТКУ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО
РОКУ. ЗВИЧАЙНО, НАЙБІЛЬШ ХВИЛЮЮЧИМ І ПАМ’ЯТНИМ ЦЕЙ
ДЕНЬ ЗНАНЬ СТАВ ДЛЯ КУРСАНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ І ЇХНІХ
РІДНИХ. ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА, ОДЯГНУВШИ ПРИКОРДОННІ
ОДНОСТРОЇ, ПОМІТНО ПОДОРОСЛІШАЛИ, А ЇХНІ ПОГЛЯДИ
ПЕРЕПОВНЮВАЛА ГОРДІСТЬ ЗА ОБРАНУ ПРОФЕСІЮ.
СТОР. 5

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

2,458
57 осіб

млн
осіб

оформлено встановленим
порядком

затримано за незаконне перетинання
кордону, зокрема 44 незаконних
мігранти

13,809 млн
грн

затримано товарів і
вантажів, які незаконно
переміщувалися через
державний кордон, на суму
понад

ДЕРЖАВА

2 ПРИКОРДОННИК
..
Украiни
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

ПРАВА БАТЬКІВ
ЗБАЛАНСОВАНО
28 серпня 2018 року набув чинності Закон України «Про внесення
змін до деяких актів України щодо
створення економічних передумов
для посилення захисту дитини на
належне утримання», який удосконалює порядок вивезення дітей
з неповних родин за кордон.
Відповідно до запропонованих
змін, один із батьків, який мешкає
з дитиною, може самостійно вирішувати питання її тимчасового
виїзду за кордон за наявності більш
ніж чотиримісячної заборгованості зі сплати аліментів другого з
батьків. При цьому закон передбачає можливість виїзду дитини за
кордон на термін до одного місяця
з тим із батьків, з ким вона мешкає,
не лише на лікування, навчання і
відпочинок, але й з метою її участі
у дитячих змаганнях, фестивалях,
учнівських олімпіадах та конкурсах
за кордоном, у тому числі у складі
організованої групи дітей.
Раніше для цього потрібно було
отримати нотаріальний дозвіл, чим
часто користувалися боржники і
шантажували колишніх дружину чи
чоловіка, вимагаючи відмовитися
від стягнення регулярних грошових внесків на утримання дитини.
У зв’язку зі змінами цього
пункту збалансовано права обох
батьків, адже право виїхати ненадовго за межі України з дитиною
також отримає той з батьків, хто не
мешкає з дитиною. Однак за умови,
що він є добросовісним платником
аліментів. Для цього йому необхідно звернутися з письмовою
заявою до того з батьків, який живе
з дитиною. Дозвіл має бути наданий
протягом десяти днів. В іншому випадку спрощеним порядком у наказному провадженні таке рішення
виносить суд.
Щоправда батьки-боржники,
на яких накладено адміністративне
стягнення, тимчасово обмежені у
праві на виїзд за кордон з дитиною.
Строк такого обмеження становить
один рік, окрім випадків наявності
нотаріально посвідченої згоди другого з батьків на виїзд дитини.
Олена ОЛЕНИЧ

БЕЗВІЗОМ
СКОРИСТАЛИСЯ
МАЙЖЕ 1,3 МЛН
УКРАЇНЦІВ
Уже більше року українці, які мають біометричні паспортні документи, користуються правом подорожувати до країн Європейського Союзу
за спрощеною системою. Лише за
літній період цього року співробітники Держприкордонслужби у
пунктах пропуску оформили понад
760 тисяч наших співвітчизників,
які подорожували до європейських
країн з біометричними паспортами
без візи. А це – майже 60% від загальної кількості громадян України,
які скористалися таким правом.
В середньому за добу туристичного
сезону кордон перетинали
9-12 тисяч осіб. Загалом з моменту
запровадження безвізу країни ЄС
відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч
наших громадян.
Марина МАРКЕВИЧ
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З НАГОДИ СВЯТА

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 233/2018
ПРО ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНИХ НАЙМЕНУВАНЬ ВІЙСЬКОВИМ ЧАСТИНАМ
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
27-му прикордонному загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України почесне найменування «імені героїв Карпатської
Січі» та надалі іменувати його – 27-й прикордонний загін
імені героїв Карпатської Січі Західного регіонального
управління Державної прикордонної служби України;
31-му прикордонному загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України почесне найменування «імені генерал-хорунжого
Олександра Пилькевича» та надалі іменувати його – 31-й
прикордонний загін імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича Західного регіонального управління
Державної прикордонної служби України.

З метою увічнення пам’яті та героїзації подвигу
видатних українських політичних діячів, які зробили значний внесок у розвиток охорони кордону української держави, захист її національних інтересів, а також військово-патріотичного
виховання військовослужбовців Державної прикордонної служби України на героїчних прикладах боротьби за незалежність України, зважаючи
на зразкове виконання поставлених завдань, з
нагоди 27-ї річниці незалежності України постановляю:
1. Присвоїти військовим частинам Державної прикордонної служби України:
3-му прикордонному загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України почесне найменування «імені Героя України полковника Євгенія Пікуса» та надалі іменувати його – 3-й
прикордонний загін імені Героя України полковника
Євгенія Пікуса Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України;

2. Внести до графи «Надалі іменується» розділу IV
«Державна прикордонна служба України» Переліку військових частин, установ Збройних Сил України, Національної гвардії України, вузлів урядового зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів Державної прикордонної служби
України та підрозділів Державної спеціальної служби
транспорту, вищих військових навчальних закладів та
організацій, які зберігатимуть надалі раніше присвоєні
почесні найменування та найменування яких уточнюються, затвердженого Указом Президента України від
30 жовтня 2000 року № 1173 «Про впорядкування присвоєння почесних найменувань військовим частинам,
установам, вузлам зв’язку, органам та підрозділам» (зі
змінами, внесеними Указом від 18 листопада 2015 року
№ 646), зміну, замінивши цифри та слова «27 прикордонний загін» цифрами та словами «27 прикордонний загін
імені героїв Карпатської Січі».
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
22 серпня 2018 року

ВИТЯГ ІЗ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 238/2018

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 245/2018

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ УКРАЇНИ
З НАГОДИ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ПРО ПРИСВОЄННЯ
ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

За особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм та зразкове виконання службових
обов’язків постановляю:
в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України:

1. Присвоїти військове звання
контр-адмірала капітану І рангу
КОСТУРУ
Олегу
Івановичу
–
начальнику Регіонального управління
морської охорони Державної прикордонної служби України.

нагородити орденом Данила Галицького
КОЛОСКОВА Руслана Анатолійовича – полковника,
ЛАВРЕНТЬЄВА Сергія Анатолійовича – полковника

2. Присвоїти
генерал-майора:

військове

звання

нагородити медаллю «За військову службу Україні»
БЕНЕДІСЮКА Максима Миколайовича – капітана 3 рангу
БУТЕНКА Олександра Сергійовича – полковника
ГРИНЮКА Володимира Миколайовича – підполковника
КРУКА Олександра Івановича – полковника

полковнику ПІМЄНОВУ Артуру
Олександровичу – директору Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної
служби України;

нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
ДИКОГО Олександра Ярославовича – старшого прапорщика
МІХАЛЬЦЯ Ігоря Петровича – підполковника
ТУРЕНКА Костянтина Володимировича – полковника

полковнику СКИДАНЕНКУ Павлу
Миколайовичу – заступнику директора департаменту – начальнику
управління матеріального забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України.

нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
КУПЧИК Юлію Романівну – старшого лейтенанта
МЕДВІДЯ Михайла Михайловича – старшого прапорщика
ЯЩЕНКА Максима Петровича – старшого прапорщика
Президент України П. ПОРОШЕНКО
23 серпня 2018 року

Президент України П. ПОРОШЕНКО
23 серпня 2018 року
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ПУЛЬС КОРДОНУ

ПРІОРИТЕТИ

В Одеському порту оперативники
Південного регіонального управління Держприкордонслужби викрили
спробу незаконного переміщення з
України до Ізраїлю великої партії сигарет. Ділки транспортували контрабанду під виглядом туалетного
паперу та планували переправити
в контейнері через пункт пропуску
«Одеський морський торгівельний
порт». Усього серед вантажу паперу,
що займав лише декілька рядів, правоохоронці нарахували 333,6 тисячі
пачок сигарет на суму 12,6 мільйона
гривень. Наразі тривають заходи зі
встановлення кола осіб, причетних
до незаконної афери.

БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ОЛЕКСАНДР ТУРЧИНОВ ПРОВІВ
НАРАДУ ЩОДО ФОРМУВАННЯ
ОБОРОННОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
НА 2019 РІК. ОКРІМ ОЧІЛЬНИКІВ
СИЛОВИХ СТРУКТУР І ВІДОМСТВ У
ЗАХОДІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПЕРШИЙ ВІЦЕПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ – МІНІСТР
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
І ТОРГІВЛІ СТЕПАН КУБІВ ТА

Олександр ЯКОВЕНКО

В.О. МІНІСТРА ФІНАНСІВ ОКСАНА

ТАЙНИК ПОМІЖ
ПОКІЙНИКІВ

МАКАРОВА, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ
ЗА РОЗРОБЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО
КОШТОРИСУ.

сування на наступний рік: розробка
та закупівля сучасного високоточного
ракетного озброєння (ракетних систем
і комплексів, зокрема крилатих ракет),
артилерійського озброєння, бронетанкової техніки, високоточних засобів ураження, боєприпасів та продуктів спеціальної хімії. Водночас заплановано посилити систему протиповітряної оборони
держави та можливості авіації Повітряних Сил ЗСУ. У найближчій перспективі
буде реалізовано державну політику в
сфері кібербезпеки, заходи з розвитку та
модернізації спецзв’язку і захисту інформації, сучасне облаштування дослідно-

випробувальних полігонів для тестування ракет та боєприпасів.
– Окрім того, важливим завданням оборонного бюджету є реалізація соціальних
гарантій військовослужбовців, насамперед
підвищення грошового забезпечення, що
необхідно для збереження професійного ядра
Збройних Сил, Національної гвардії та інших
силових структур. Крім того, після завершення формування оборонного бюджету його
буде затверджено на засіданні РНБО України
та передано до Кабінету Міністрів України, –
підкреслив Олександр Турчинов.
n
Владислав ДУБЕНКОВ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Дипломатичний
візит
ПІД ЧАС ПОЇЗДКИ НА ЛЬВІВЩИНУ НАДЗВИЧАЙНИЙ І
ПОВНОВАЖНИЙ ПОСОЛ США В УКРАЇНІ МАРІ ЙОВАНОВИЧ
ЗАВІТАЛА У ПУНКТ ПРОПУСКУ «КРАКІВЕЦЬ» РАЗОМ
ІЗ ПЕРШИМ ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТОМ
ВАСИЛЕМ СЕРВАТЮКОМ. ПАНІ ЙОВАНОВИЧ
ОЗНАЙОМИЛАСЯ ІЗ ПОТОЧНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

П

3

ПАПЕРОВА АФЕРА

СЕКРЕТАР РАДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ

П

..

ГАРЯЧІ БУДНІ

Фінансові перспективи
оборонного сектору

ід час засідання було зазначено, що згідно з прогнозом
Кабінету Міністрів України,
ВВП у наступному році складатиме 3946 млрд гривень.
Саме тому фінансування сектору безпеки
і оборони України, яке повинно бути
не менш ніж 5% від ВВП, становитиме
близько 200 млрд гривень. При цьому
учасники наради акцентували увагу на
тому, що дохідна частина оборонного
бюджету має формуватися виключно з
реальних обґрунтованих надходжень.
За словами Олександра Турчинова,
серед пріоритетних напрямків фінан-

ПРИКОРДОННИК
Украiни

еребуваючи в пункті пропуску, пані Марі Йованович
поспілкувалася з прикордонниками, які пройшли
відбір в рамках проекту «Нове обличчя кордону».
Вона цікавилася грошовим забезпеченням персоналу та умовами несення служби. Крім того, Посол
перевірила використання технічних засобів, наданих закордонними партнерами в рамках проекту – мобільних зчитувачів,
програмного забезпечення, серверного обладнання, фото- та
відеотехніки, радіостанцій.
Генерал-лейтенант Василь Серватюк висловив подяку Уряду
США та Міжнародній організації з міграції в Україні за підтримку і надану допомогу та запевнив, що Державна при
кордонна служба зробить усе можливе, аби новий персонал гідно
виконував свої службові завдання і гарантував безпеку та порядок на державному кордоні України.
Зазначимо, що проект «Нове обличчя кордону» реалізовується з 2015 року за сприяння представництва Посольства

ВПРОВАДЖЕННЯ У НАШОМУ ВІДОМСТВІ ПРОЕКТУ «НОВЕ
ОБЛИЧЧЯ КОРДОНУ».
США в Україні та виконавця проекту – Міжнародної організації
міграції в Україні відповідно до затвердженої дорожньої карти.
Зокрема, відбувається реформування органів охорони державного рубежу для створення прикордонних підрозділів з професійним, вмотивованим, принциповим персоналом, що ефективно виконує функції держави на кордоні. Крім того, він спрямований на викорінення корупційних проявів, впровадження
високих професійних стандартів у пунктах пропуску з досконалими процедурами, що відповідають європейським стандартам. Під час чергового етапу проекту для проходження служби
у відділи «Краківець» Мостиського прикордонного загону та
ОКПП «Київ» відібрано 389 військовослужбовців і 165 осіб із
числа цивільної молоді. Вони пройшли всі етапи відбору і підготовки та нині успішно виконують свої службові обов’язки на
кордоні.						
n
Людмила ТКАЧЕНКО

На Луганщині поблизу лінії розмежування прикордонники Лисичанського загону зі складу Об’єднаних
сил виявили та локалізували на
кладовищі неподалік населеного
пунктуЗолоте-4 тайник з боєприпасами. Після перевірки сховку на
можливе мінування правоохоронці
дістали із нього чотири тротилові
шашки, три детонатори, вісім пострілів до гранатометів ВОГ-25 та
ВОГ-25П, понад 400 патронів різного
калібру, 19 гранат РГД-5, 17 гранат
Ф-1 та шістнадцять запалів до них.
Усі знайдені вибухові предмети та
боєприпаси, що ймовірно призначалися для здійснення російськотерористичними військами
диверсійних дій, вилучено представниками Нацполіції. Проводяться
слідчі дії.
Ігор ЛИЗОГУБ

НА ТІ Ж ГРАБЛІ
Зловмисники вже поверталися з
Польщі, коли поблизу кордону з
Україною за шумом двигуна їх виявили вартові рубежу відділу «Смільниця» Мостиського загону. Вже
за кілька хвилин інформацію про
порушників підтвердили і польські
правоохоронці, які за допомогою
тепловізійного комплексу зафіксували політ малого літального апарата
у напрямку України. Оперативники
Західного регіонального управління
Держприкордонслужби негайно
розпочали заходи з виявлення
можливих місць злету та посадки
легкомоторного судна. У результаті
пошуку в н.п. Лютовисько Старосамбірського району Львівської
області, група реагування затримала
чотирьох осіб на двох транспортних засобах іноземної реєстрації та
виявила в причепі однієї з автівок літальний апарат типу «паротрайк». Як
з’ясувалося згодом, у березні цього
року дані особи вже затримувалися
прикордонниками за вчинення
аналогічного правопорушення. Тоді,
за рішенням суду, літальний апарат
був вилучений, але згодом його все
таки повернули власнику. Ймовірно,
саме така ліберальність представників Феміди спонукала ділків вкотре
випробувати удачу. Наразі тривають
слідчі заходи.
Іван ГАЛКІН
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ПРОФСПІЛКИ

«Йти вперед і працювати
на благо людей»

А

нтоніно Миколаївно, розкажіть, будь ласка, які основні
успіхи роботи Об’єднаної
профспілкової організації,
чого вдалося досягти?
– Головний наш здобуток – це те, що
ми об’єднали 52 первинні профспілкові
організації з усіх органів Держприкордонслужби в одну. Якщо 18 років тому у профспілці було лише 24 члени, то сьогодні їх
майже п’ять тисяч. Одним з найбільших
досягнень є укладення з 2009 року Галузевої угоди між Профспілкою працівників
держустанов України і Державною прикордонною службою, яка дала нам дуже багато.
Вона вивела нашу профспілку на державний рівень. Завдяки цьому документу нам
вдається укладати колективні договори та
гарантувати виконання їхніх умов і положень. Зокрема, остання Галузева угода,
підписана у грудні 2017 року, закріпила
для персоналу відомства всі норми вітчизняного законодавства, які регламентують
захист трудових, соціально-економічних
прав та інтересів працівників відомства.
Цей документ, передусім, передбачає
створення належних умов праці, підвищення фахового рівня, навчання за напрямом діяльності та підвищення кваліфікації. По-друге, це соціально-економічна
складова: охорона праці і здоров’я, оплата
праці та відпочинку працівників. Це
повний соціальний пакет, що включає
збереження робочого місця та соціальний
захист працівника.
Зокрема, у Галузевій угоді зазначено, що під час проведення оргштатних
змін ми будемо працевлаштовувати членів профспілки, які досягли 45 років і не
мають права на пенсію. У результаті – жодного працівника не звільнено і ні на кого
не накладено стягнення без детального
розгляду профспілки.
Згідно з Галузевою угодою та колективним договором, наші працівники лікуються у госпіталях і мають право залишитися на гарантованому безоплатному
медичному забезпеченні у шпиталях
після виходу на пенсію з Держприкордонслужби, маючи посвідчення «Ветеран
праці України».
Буває, що процес лікування та реабілітації триває довго. У такому випадку за
працівниками зберігаються робочі місця.
Завдання профспілки – у рамках існуючого законодавства максимально допомагати людям, які потрапили у складну життєву ситуацію.
– Як було організовано цьогорічний
літній відпочинок персоналу відомства, чи виникали певні проблеми?
– Відпочинок – обов’язкова складова
соцзахисту. Це стосується працівників,
учасників війни та бойових дій, військовослужбовців відомства та членів їхніх
сімей. Оздоровлення триває весь рік, для
дітей – лише влітку. Починається воно з
25 грудня попереднього року. На початку
року нам необхідно вже мати заяви на
путівки. За період листопад – грудень ми
разом із Київською міською профспіл-

ОБ’ЄДНАНІЙ ПРОФСПІЛКОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ НЕЗАБАРОМ
ВИПОВНЮЄТЬСЯ 18 РОКІВ. І ВЕСЬ ЦЕЙ ПЕРІОД
П’ЯТИТИСЯЧНУ ПРОФСПІЛКОВУ ГРОМАДУ ОЧОЛЮЄ
ТАЛАНОВИТИЙ, МУДРИЙ ТА САМОВІД ДАНИЙ
КЕРІВНИК – АНТОНІНА ПТИЦЯ. ЩО ЗРОБЛЕНО ЗА ЦЕЙ
ЧАС, ЯКІ ЗАВДАННЯ СТОЯТЬ ПЕРЕД ПРОФСПІЛКОЮ І
НАСКІЛЬКИ ЗАХИЩЕНИЙ ПЕРСОНАЛ ВІДОМСТВА –
ПРО ЦЕ НАША БЕСІДА.
кою працівників держустанов відвідуємо
санаторії та будинки відпочинку України,
оглядаємо лікувальну базу, умови перебування з метою визначення кращих закладів. Також збираємо узагальнену заявку до
відомчого санаторію «Аркадія», направляємо її до управління охорони здоров’я
Адміністрації
Держприкордонслужби.
Цього року члени профспілки отримали
51 путівку. Щоправда, існує проблема з
санаторієм «Аркадія». Адже бажаючих
там оздоровитися значно більше. Тож не
завжди вдавалося надати путівку на зручний для людини період. Зрозуміло, що в
першу чергу путівки отримують учасники
бойових дій. Також у пріоритеті – діти
наших героїв. Загалом цього року профспілка виділила понад 800 тисяч гривень
на оздоровлення своїх членів (в тому
числі, на складні операції працівників).
– Профспілка сприяє лікуванню і
оздоровленню працівників і в інших
санаторіях, зокрема профільних?

– Українці й досі відчувають наслідки
чорнобильського лиха. Ця невидима біда
спричинила низку захворювань суглобів,
хребта, серцево-судинної системи, онкології. Тому необхідні профільні санаторнокурортні путівки. З огляду на ситуацію,
Київський міський комітет профспілки
державних установ уклав договори зі
знижками (5–15%) для членів профспілки
Державної прикордонної служби з низкою лікувальних та оздоровчих закладів.
Зокрема, це санаторій «Аркада» та «Молдова» у Трускавці, а також з іншими закладами, де оздоровилося цього року 56 працівників відомства. Крім того, ми заключили договори з таборами «Променистий»
у Бучі і «Лісний» у Ворзелі, з Дитячим оздоровчим табором імені Юрія Гагаріна ЗСУ у
Скадовську. Там відпочивали багато наших
дітей. До Санаторію для дітей з батьками
«Скадовськ» їздили чотири сім’ї, де діти із
задоволенням відпочивали разом із батьками зі знижкою на путівки 50%.

Крім того, профспілка здійснила багато
цікавих проектів щодо подорожей, екскурсій та дозвілля дітей прикордонників.
Варто зазначити, що у нас є ще два відомчі санаторії: «Прикордонник-Немирів» та
«Моршин-прикордонник». Їх планують відкрити до кінця року. Отже, ще більше прикордонників отримають необхідну допомогу в оздоровленні.
– Яким чином профспілка допомагає сім’ям загиблих прикордонників та
дітям з окупованих територій?
– Профспілка постійно тримає у полі
зору цю категорію громадян. Зокрема,
спільно з керівництвом органів охорони
кордону допомагаємо у працевлаштуванні
дружин загиблих Героїв. Разом із Людмилою
Семенівною Катеринич, Аллою Андріївною
Маглою сприяли сім’ям в отриманні квартир у Могилів-Подільському та БілгородДністровському. Також діти отримують святкові подарунки й запрошення на вистави,
екскурсії в дельфінарій та інші заходи.
Коли 2014 року почалися військові дії
на сході країни, перше, що я зробила, – за
профспілкові кошти вивезла дітей прикордонників, особливо зі сходу країни, на відпочинок до Польщі та Словаччини. Ми зверталися по допомогу до Міжнародних фондів
і до Червоного Хреста. Возили дітей прикордонників і працівників нашого відомства до
Білорусі у казкову подорож до Діда Мороза.
На День захисту дітей – 1 червня – ми
возили вишиванки та костюми для дітей
селища Новолуганське. Приємно, що нам
допомагала в цьому Спілка жінок України та керівництво Донецько-Луганського
регіонального управління.
Також для військовослужбовців профспілка у 2014 – 2015 роках закуповувала
бронежилети, наколінники, аптечки – загалом на суму 500 тисяч гривень.
– Які плани в Об’єднаної профспілкової організації на майбутнє?
– Головне – зберегти все те, що ми надбали. Не втратити довіру керівництва до
профспілки. Посилити соціальний діалог з
керівниками на всіх рівнях. І, звичайно, йти
вперед і працювати на благо людей!
Зокрема, зазначу, що за зверненням
профспілки до керівництва, у Національній академії ім. Б. Хмельницького введено
курс навчальних основ трудового законодавства. Адже кожен військовий повинен
розуміти, що поруч із ним працюють люди
за трудовим договором і виконують свої
функціональні обов’язки, що також направлені на охорону кордону. Робота лікаря,
інженера з охорони праці, психолога, капелана, кухаря, водія, кочегара та інших у
відомстві є також важливою і необхідною.
Праця – закон життя. Це кредо Антоніни
Миколаївни Птиці. Скільки добрих справ нею
зроблено, успішних злетів і звершень пройдено, а скільки ще попереду! Тож побажаємо
очільниці прикордонних профспілок наснаги,
твердої віри й енергії, нездоланності сили
духу у непростій, але важливій і благородній
справі!
n
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СВЯТО ЗНАНЬ
У ПРИКОРДОННИХ
ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ
ПРОЙШЛИ УРОЧИСТОСТІ З
НАГОДИ ПОЧАТКУ НОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ.
ЗВИЧАЙНО, НАЙБІЛЬШ
ХВИЛЮЮЧИМ І ПАМ’ЯТНИМ
ЦЕЙ ДЕНЬ ЗНАНЬ
СТАВ ДЛЯ КУРСАНТІВ ПЕРШОКУРСНИКІВ І
ЇХНІХ РІДНИХ. ЮНАКИ
ТА ДІВЧАТА, ОДЯГНУВШИ
ПРИКОРДОННІ ОДНОСТРОЇ,
ПОМІТНО ПОДОРОСЛІШАЛИ,
А ЇХНІ ПОГЛЯДИ
ПЕРЕПОВНЮВАЛА ГОРДІСТЬ
ЗА ОБРАНУ ПРОФЕСІЮ.

Перші погони

Н

айбільш масштабне дійство з
нагоди Дня знань пройшло на
стройовому плацу Національної академії ім. Б. Хмельницького. Церемонія відкриття
нового 2018-2019 навчального року розпочалася з виконання курсантами та офіцерами Державного Гімну України та підняття
Державного Прапора і прапора Державної
прикордонної служби. Далі ректор вишу
генерал-майор Олег Шинкарук привітав усіх
присутніх зі святом та побажав курсантам
успіхів, і наснаги на шляху до своєї мрії –
отримання першого офіцерського звання.

– Уже четвертий рік поспіль свято знань
проходить в особливих обставинах для Державної прикордонної служби, українського
народу і держави в цілому. Іспит у наших
прикордонників приймає найсуворіший
екзаменатор – операція Об’єднаних сил, а
ціна недостатнього рівня вишколу – людське життя, – зазначив Олег Миколайович.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять полеглих Героїв, які загинули
за незалежність нашої Батьківщини.
– Сьогодні наш численний колектив вкотре розпочинає складний, але такий необхідний та бажаний, похід у країну знань.

Право стати курсантами-прикордонниками
здобули 370 абітурієнтів – випускників
загальноосвітніх навчальних закладів і військовослужбовців за контрактом. А це – на
20 відсотків більше ніж торік. Державне
замовлення, заплановане Адміністрацією
Державної прикордонної служби, ми виконали на сто відсотків. Така кількість першокурсників стала найбільшою за два десятки
років. Я хочу побажати майбутнім охоронцям рубежу швидко адаптуватися у нашій
академічній родині та успішно розпочати
вивчення прикордонної науки, – наголосив
Олег Шинкарук.
Звертаючись до науково-педагогічного
складу, ректор подякував за професіоналізм та наполегливу працю, яка відіграє вагому роль у формуванні потужного
кадрового потенціалу органів охорони державного кордону.
– Ви – організатори освітнього процесу, ваша праця є підґрунтям для розвитку
аналітичного мислення та активної роботи
наших вихованців. Тож заохочуйте їх до здобуття освіти, адже Державній прикордонній
службі України потрібні висококваліфіковані
фахівці, здатні в складних умовах приймати
сміливі, виваженні та законі рішення, –
додав генерал-майор Олег Шинкарук.
Також курсанти-першокурсники отримали символічні «Ключ знань» та «Залікову
книжку», що є ознаменуванням початку
нового навчального року.
Родзинкою цьогорічного Дня знань став
доволі символічний ритуал. Вперше в історії
Національної академії першокурсникам вручили курсантські погони, що є своєрідним
кредитом довіри майбутнім охоронцям українських кордонів. Ще зовсім недавно вони
сиділи за шкільними партами, і ось вже сьогодні стали частиною великої дружної сім’ї
прикордонників. День отримання перших
погон для курсантів незвичайне свято – цей
день є стартом у доросле, самостійне життя
та першим кроком на шляху до офіцерських

посад. До речі, крім зовнішнього незалежного оцінювання курсанти-першокурсники
пройшли чимало додаткових випробувань,
демонструючи свою витривалість та хорошу
фізичну підготовку. Одним із таких іспитів
став табірний збір на полігоні академії, який
тривав увесь серпень.
На запитання: «Чому Ви обрали для
навчання саме Національну академію
Держприкордонслужби?» першокурсник
Павло Губський відповів:
– Я з дитинства мріяв стати саме прикордонником. Службу почав з підписання
контракту. А сьогодні, досягнувши своєї
мети, став курсантом єдиного прикордонного вишу України. Надалі прагну здобути
престижну освіту і стати офіцером.
З метою виховання патріотизму та формування активної життєвої позиції після
святкових урочистостей в академії проведено
першу кураторську годину на тему «Україна:
із минулого в майбутнє». А по завершенню
курсантів очікував святковий концерт.
День знань відзначили й інші навчальні
заклади прикордонного відомства: Кінологічний навчальний центр, Ізмаїльський
навчально-тренувальний загін Морської
охорони та Головний центр підготовки
особового складу імені генерал-майора
Ігоря Момота. Тут також пройшли урочисті
шикування, на адресу молодого поповнення, лунали щирі привітання і побажання
успіхів у здобутті фахової освіти. Крім того,
керівництво та персонал Головного центру підготовки особового складу відвідали
школу № 36 імені Героїв-прикордонників,
де також взяли участь в урочистій лінійці.
Кульмінацією заходу стала посвята першачків. Прикордонники наділи дітлахам зелені галстуки та берети долучивши
молоде покоління до лав юних помічників
охоронців державного кордону.
n
Владислав ДУБЕНКОВ,
Володимир ЗАХАРЧУК
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Поліська оаза зцілення
НЕЩОДАВНО ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБА
ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ ПРО
СПІВРОБІТНИЦТВО З РІВНЕНСЬКИМ
ОБЛАСНИМ ГОСПІТАЛЕМ ВЕТЕРАНІВ
ВІЙНИ, НА БАЗІ ЯКОГО СТВОРЕНО
РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ЦЕНТР ЛІКУВАННЯ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ НАСЛІДКІВ НЕЙРОТРАВМИ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
УКРАЇНИ. ДОКУМЕНТ ПЕРЕДБАЧАЄ
СПІВПРАЦЮ ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА
З ЛІКУВАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ У ШИРОКОМУ
КОЛІ МЕДИЧНИХ ПИТАНЬ, В ПЕРШУ ЧЕРГУ, З
РЕАБІЛІТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЩО
ОТРИМАЛИ РІЗНОГО РОДУ ТРАВМИ ПІД ЧАС
БОЙОВИХ ДІЙ НА СХОДІ УКРАЇНИ.

Т

ож, редакція «Прикордонника
України» звернулася до заступника директора Департаменту
організації повсякденної діяльності та соціально-гуманітарного
забезпечення – начальника управління охорони здоров’я Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майора медичної служби
Валентина Волохи з проханням прокоментувати підписаний меморандум.
– Цей документ чітко фіксує напрями нашої
співпраці з Республіканським центром лікування та реабілітації наслідків нейротравми
Міністерства охорони здоров’я України, – підкреслює Валентин Григорович. – Для нас одним
з пріоритетних напрямків є надання кваліфікованої медичної допомоги, а також медична,
психологічна, психосоматична та соціальна
реабілітація   військовослужбовців, поранених
під час бойових дій на сході країни. Ця медична
підтримка надаватиметься за рахунок державного фінансування. Також зверніть увагу, що
йдеться не тільки про лікування та відновлення, а й реабілітацію з подоланням наслідків
різних нейротравм.
– Перший досвід щодо співпраці із цим
закладом у нас був у квітні цього року, – продовжує Валентин Волоха. – В цей заклад з Головного військово-медичного клінічного центру
було перевезено прапорщика з ознаками компресії спинного мозку з розвитком нижньої
параплегії. Цей військовослужбовець, учасник
антитерористичної операції, прибув на стаціонарне лікування у столичний прикордонний
шпиталь ще у лютому цього року. Він переніс
хірургічне втручання, пов’язане з виявленим
захворюванням, пройшов післяопераційну
реабілітацію. Водночас постало питання щодо
подальшого вузькопрофільного лікування.
І саме Республіканський центр лікування та
реабілітації наслідків нейротравми прийняв
прикордонника для подальшої реабілітації та
відновлення.
Крім того, нещодавно з Головного
військово-медичного клінічного центру у
рівненський медичний заклад направили
офіцера, який має декілька складних діагнозів травматичного характеру. Фахівці Республіканського центру взяли на подальше лікування та реабілітацію нашого прикордонника,
теж учасника антитерористичної операції.

– Я особисто відвідував наших військовослужбовців, які проходять лікування в цьому
медичному закладі, спілкувався з ними, оцінив
їхній стан здоров’я. Безумовно, робота досвідчених вузькопрофільних фахівців дає позитивні результати, – резюмував очільник управління охорони здоров’я.
Для успішної роботи у центрі є всі можливості. Тут функціонує повноцінна поліклініка,
декілька відділень, серед яких варто виділити
функціональну діагностику, клінічну лабораторію, рентгенологічний кабінет. Пацієнти отримують всі види лікування і зубного протезування у стоматологічних кабінетах.

ДОВІДКА «ПРИКОРДОННИКА УКРАЇНИ»

До того ж, акцент щодо реабілітації робиться
на роботі психологів. За твердженням фахівців центру, психологічна реабілітація ветеранів
має допомогти пацієнту відреагувати на травматичний досвід у безпечній терапевтичній
обстановці, відновити свій емоційний стан після
війни, аби адаптуватися до мирного життя. Сподіваємося, що всі поранені військовослужбовці, в
тому числі і прикордонники, що прибуватимуть
на лікування до цього центру, значно покращать
свій фізичний та душевний стан. А красномовним доказом важливості роботи, яку виконує
рівненський медичний заклад, є той факт, що
на початок 2018 року психологічну допомогу у
фахівців центру вже отримали майже 2,5 тисячі
учасників бойових дій
n
Андрій КУЧЕРОВ

На виконання постанови Уряду від
24 травня 2017 року в комунальному
закладі «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни» відкрито Республіканський центр лікування та реабілітації наслідків нейротравми.
Матеріальна   база закладу дозволяє проводити діагностику, надавати
висококваліфіковану медичну допомогу, а також проводити медичну, психологічну, психосоматичну і соціальну
реабілітацію ветеранів і осіб, які
постраждали внаслідок бойових дій на
сході України.
При роботі з пацієнтами позитивно зарекомендували себе такі
напрямки психотерапії як десенсибілізація і переробка травмуючих
переживань за допомогою руху очей,
когнітивно-поведінкова психотерапія,
прогресивна релаксація.
Центр розташований в сосновому
бору в екологічно чистій зоні неподалік від залізничної станції і автомобільної траси на відстані близько
25 км від обласного центру. Загальна
площа госпіталю складає більше 11 га.
На цій території розміщені два лікувальні корпуси, корпус фізіотерапев-

тичного і водного лікування та адміністративний корпус з актовою залою.
Відділення реабілітації розміщено
в будинку котеджного типу з покращеними умовами перебування. Приміщення обладнані автономними системами опалення, мають сучасне планування та призначені для цілодобового
перебування, лікування та реабілітації
двох або чотирьох пацієнтів.
У кожному будинку є кухня з холодильником, вітальня з телевізором
та м’якими меблями, ванна кімната.
Інтер’єр будиночків створений для
максимальної зручності і комфорту.
Матеріальна база дозволяє поєднувати
лікування і відпочинок, що є особливістю госпіталю, яка вигідно відрізняє
його від установ цього профілю. Серед
переваг закладу – сучасне фізіотерапевтичне відділення, розміщене в
окремому триповерховому корпусі, де
функціонує басейн, оснащений сучасною водоочисною системою.
Усі види обстеження і лікування –
безкоштовні. Центр забезпечений
усіма необхідними лікарськими засобами та виробами медичного приз
начення.
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ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ

Уроки
лідерства
УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦЬ ЧАРІВНОЇ
СТАТІ ВЗЯЛА УЧАСТЬ У 56- Й ЩОРІЧНІЙ МІЖНАРОДНІЙ
КОНФЕРЕНЦІЇ ЖІНОК, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ. ЗАХІД, ОРГАНІЗОВАНІЙ
МІЖНАРОДНОЮ АСОЦІАЦІЄЮ ЖІНОК- ПОЛІЦЕЙСЬКИХ,
ВІДБУВСЯ В КАНАДСЬКОМУ МІСТІ КАЛГАРІ.

М

іжнародна конференція
зібрала
представниць
правоохоронних   структур з майже 40 країн
світу. Своєю наполегливістю, високим рівнем знань, досконалим виконанням службових обов’язків
вони довели свою професійність і досягли
визнання серед колег-чоловіків, що обіймають керівні посади у своїх відомствах.
У складі новоствореної Української
Асоціації представниць правоохоронних
органів у заході взяли участь старший офіцер відділу з питань міжнародного співробітництва та взаємодії з міжнародними
безпековими організаціями управління
міжнародного співробітництва та євроінтеграції Адміністрації Держприкордонслужби підполковник Ольга Деркач, яка,
окрім того, обіймає посаду позаштатного
радника Голови відомства, та заступник
ректора з персоналу Національної академії Держприкордонслужби полковник
Олена Волобуєва. Навесні цього року вони
стали учасницями міжнародної організації. Зазначимо, що Українська Асоціа-

ція представниць правоохоронних органів – це проект, що реалізується Програмою підготовки поліцейських (РТАР) та
виконується компанією Agriteam Canada за
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади.
Насичена
програма
конференції
тривала чотири дні, під час яких відбулися виступи делегацій, обмін досвідом,
неофіційне спілкування, налагодження
контактів та визначення напрямів співробітництва. Під час заходу можна було
почути надихаючі історії, мотиваційні
виступи та реальні приклади з життя жінок,
які працюють у правоохоронних органах.
Серед ключових спікерів конференції
слід відмітити Міністра юстиції Канади
Кетлін Генлі, Президента Міжнародної Асоціації жінок-поліцейських Маргарет Шортер, яка в минулому обіймала генеральську посаду в Королівській поліцейській
службі Канади, екс-президента Республіки
Косово Атіфете Ях’яга, яка до цього була
заступником директора поліції Косово та
має звання генерал-майора, голову поліції Канади генерала Бренду Лакі – першу

жінку-поліцейську, яка очолила цю державну інституцію, чотириразову олімпійську чемпіонку, канадську хокеїстку Каролін Уеллетт.
В рамках програми Міжнародної конференції проходили тренінги, менторські студії, тематичні зустрічі, присвячені
лідерству, тактиці, програмі підготовки
поліцейських, психології. Крім того, був
організований Національний день, що став
яскравою подією та продемонстрував культуру різних народів та країн.
Вперше за всю історію проведення
Міжнародної конференції окрема сесія
ДОВІДКА «ПРИКОРДОННИКА УКРАЇНИ»
Міжнародна Асоціація жінок-полі
цейських розпочала свою діяльність у
1915 році як організація, що має на меті
забезпечити професійний розвиток,
менторінг, кар’єрне зростання, становлення та визнання жінок-поліцейських
в усьому світі. На сьогодні організація
налічує 60 держав-учасниць, до яких
належить і Україна.

дня була присвячена Україні, стану реалізації ґендерної політики в системі наших
правоохоронних органів та досягненням
новоствореної Української Асоціації представниць правоохоронних органів.
В контексті виступу членів УАППО
заступник ректора з персоналу Національної академії Держприкордонслужби
України Олена Волобуєва розповіла про
основний компонент діяльності Асоціації –
проведення тренінгів та навчань з ґендерної проблематики для жінок, якіпрацюють
у правоохоронних органах України. Крім
того, представниці Державної прикордонної служби України поділилися з колегами
основними напрацюваннями, станом реалізації принципу рівних прав і можливостей у службі.
На закритті конференції пролунала
теза: «У майбутньому більше не буде
жінок-лідерок. Будуть лише лідери». Держ
прикордонслужба підтримує таку позицію
та розвиватиме політику ґендерної рівності у відомстві.
n
Марина МАРКЕВИЧ
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Лікарняні зросли
на третину
ПРОТЯГОМ ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ ЦЬОГО РОКУ СЕРЕДНІЙ
РОЗМІР ДОПОМОГИ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ЗРІС НА 34% ПОРІВНЯНО З ТИМ ЖЕ ПЕРІОДОМ 2017 РОКУ.

У

Фонді соціального страхування України таке збільшення виплат пов’язують
зі зростанням мінімальної
заробітної плати із 3200 до
3723 гривень, а також загальним зростанням фонду оплати праці по країні.
Також у Фонді наголосили, що розмір
допомоги з тимчасової втрати праце
здатності залежить від тривалості страхового стажу та становить 50% середньої
заробітної плати (якщо стаж не перевищує трьох років), 60% (при стажі від трьох
до п’яти років), 70% (від п’яти до восьми
років) і 100% (якщо стаж – понад вісім
років, або за наявності пільг відповідно
до законодавства).

НОВІ ПОГОНИ

Нагадаємо, що у липні Мінсоцполітики опублікувало проект постанови
про утворення Електронного реєстру
листків непрацездатності (ЕРЛН). Очікується, що ця новація запрацює з
1 січня 2019 року як підсистема Реєстру
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування.
ЕРЛН – це система накопичення, зберігання та використання інформації про
видані, продовжені та обліковані лікарняні листки. Для того, аби «відкрити»
лікарняний, лікарю необхідно буде серед
інших даних внести у цю програму індивідуальний номер платника податків, місце
роботи та посаду пацієнта. Далі лікарня-

ний лист автоматично надійде до Фонду
соціального страхування. При цьому
роботодавець одразу отримає інформацію
про свого співробітника, що занедужав
(звичайно, окрім діагнозу).
На переконання урядовців, такі зміни
унеможливлять фальсифікації листків
непрацездатності та порушення під час їх
видачі. Водночас для працівників заміна
паперової форми лікарняного листка
на електронну форму спростить процес

МАЛИЙ ПРИКОРДОННИЙ РУХ

Сезон дикоросів 2.0

від 21 серпня 2018 року № 794-ОС
майор
по Окремому контрольнопропускному пункту «Київ»
Державної прикордонної служби
України
капітану ДЕРЕВ’ЯНКУ Андрію
Валерійовичу
від 22 серпня 2018 року № 796-ОС
полковник
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
підполковнику ФЕРБЕЮ Дмитру
Миколайовичу
від 25 серпня 2018 року № 806-ОС
майор
по Окремому контрольнопропускному пункту «Київ»
Державної прикордонної служби
України

НА УКРАЇНСЬКО - БІЛОРУСЬКОМУ КОРДОНІ З 1 ВЕРЕСНЯ
РОЗПОЧАВСЯ ДРУГИЙ ЕТАП СЕЗОННОГО ПРОПУСКУ ГРОМАДЯН
ДЛЯ ЗБОРУ ДИКОРОСІВ, ЯКИЙ ТРИВАТИМЕ ДО 15 ЛИСТОПАДА
ЦЬОГО РОКУ. ОФОРМЛЕННЯ ГРОМАДЯН ЗДІЙСНЮЮТЬ У ТРЬОХ
ТИМЧАСОВИХ МІСЦЯХ ПРОПУСКУ « ПОЗНАНЬ », « БЕРЕЗОВЕ » ТА
« ДРОЗДИНЬ » ЩОДЕННО З 08:00 ДО 20:00.

капітану БАНЦЕРУ Олександру
Юрійовичу
від 28 серпня 2018 року № 812-ОС
майор
по Головному центру оперативнотехнічних заходів
Державної прикордонної служби
України

П

капітану ЯЦЮКУ Олександру
Васильовичу
Управління кадрового
менеджменту АДПСУ
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

ПРИКОРДОННИК
Украiни

Видається
з липня 1943 року
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Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
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61023

ротягом усього сезону до
збору дикоросів залучається
велика кількість жителів
прикордоння, в тому числі
неповнолітніх. Це інколи
спричиняє низку порушень громадянами
вимог прикордонного законодавства. Для
стабілізації обстановки та запобігання
масовим порушенням режиму державного
кордону між прикордонними відомствами

України та Білорусі досягнуто низку домовленостей про сезонний пропуск місцевих
мешканців для збору дикоросів.
Однак не всі дотримуються встановлених
правил. Цього року прикордонники повернули 388 дорослих та 47 дітей, які намагалися
скоротити шлях поза пунктами пропуску, а
деякі, активно збираючи ягоди на українській
території, через неуважність могли потрапити на територію суміжної країни.
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оформлення тимчасової непрацездатності та пришвидшить нарахування допомоги у зв’язку із цим страховим випадком.
Для роботодавців такі зміни теж
вигідні, адже дозволять зберегти кошти,
які в разі фальсифікацій неправомірно
виплачуються за період тимчасової
непрацездатності працівників до п’яти
днів включно.
n
Василь ДРОЗДОВ
Крім того, білоруські прикордонники
затримали 52 порушників державного кордону, яких притягнуто до адміністративної
відповідальності за порушення законодавства з прикордонних питань.
Державна прикордонна служба України
нагадує, що з 29 квітня 2018 року набрав
чинність Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення прикордонної безпеки держави». Закон кардинально змінює правове
поле щодо адміністративного провадження
у прикордонній сфері. Так, згідно зі статтею
185-10 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, за вчинення злісної непокори законним вимогам прикордонного
наряду донедавна передбачався максимальний штраф у розмірі лише 170 гривень. Відтепер мінімальний штраф за цією статтею
становить 850 гривень, а максимальний –
3400 гривень. Крім того, за незаконне перетинання державного кордону (стаття 204-1
КУпАП) мінімальний штраф становить 3400
гривень, а максимальний – 13 600 гривень.
Водночас, відповідно до законодавства Республіки Білорусь, за порушення державного
кордону наступає як адміністративна, так і
кримінальна відповідальність.
Тому Держприкордонслужба України
інформує громадян про адміністративну
та кримінальну відповідальність за порушення законодавства як України, так і Республіки Білорусь з прикордонних та природоохоронних питань. У разі систематичних
порушень державного кордону, прикордонного режиму та інших порушень законодавства у прикордонній смузі білоруська
сторона може скасувати досягнуті домовленості про сезонний пропуск громадян на
свою територію.
n
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