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ПЕРШОГО ЖОВТНЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ ОКРЕМОЇ БОЙОВОЇ ПРИКОРДОННОЇ
КОМЕНДАТУРИ «КУРАХІВКА» ПІД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ПОБЛИЗУ КОНТРОЛЬНОГО
ПОСТА «МАР’ЇНКА», ЩО НА ДОНЕЧЧИНІ, БУВ ЗАСЛІПЛЕНИЙ НЕВІДОМИМ ПРИСТРОЄМ.
СТАЛОСЯ ЦЕ ПІД ЧАС СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОКУПОВАНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЧЕРЕЗ БІНОКЛЬ.
МОЛОДШИЙ ІНСПЕКТОР НА ДЕЯКИЙ ЧАС ВТРАТИВ ЗІР, БУВ ДЕЗОРІЄНТОВАНИЙ І
ПОТРЕБУВАВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.
СТОР. 4-5

54

особи

1,612

млн осіб
затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 23 незаконні
мігранти

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

1,160

млн грн

ДЕРЖАВА
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Украiни
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

ЗАРАДИ БЕЗПЕКИ
Країни НАТО зміцнюють колективну безпеку через агресивні дії Росії проти України. Про це
заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком дводенної
зустрічі глав МЗС країн Альянсу
в Брюсселі.
– Через агресивні дії Росії проти України, незаконну
анексію Криму, дестабілізацію
ситуації на сході України, НАТО
провело найбільше посилення
нашої колективної оборони з часів «холодної війни» зі створенням сил швидкого реагування,
мультинаціональних батальйонів
на східних кордонах. Тож союзники НАТО зміцнюють колективну безпеку у відповідь на те, що
Росія зробила проти України, –
сказав Столтенберг. Він вкотре
висловив стурбованість новою
ракетною системою Росії, яка
ставить під загрозу Договір про
ліквідацію ракет середньої та
малої дальності.
Світлана ДЕЙЧУК
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ФОРУМ
ЩЕ ДЕКІЛЬКА РОКІВ ТОМУ СВІТОВА СПІЛЬНОТА
БУЛА ПЕРЕКОНАНА, ЩО РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ Є
НЕЗВОРОТНОЮ, АДЖЕ У СВІТІ СТВОРЕНІ
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ДЛЯ ЇХ
ЗАХИСТУ, А РАДА БЕЗПЕКИ ООН ЗМОЖЕ ЗАПОБІГТИ
ЇХ ПОРУШЕННЮ. ОДНАК У ХХІ СТОЛІТТІ РОСІЯ –
ДЕРЖАВА-ПОСТІЙНИЙ ЧЛЕН РАДИ БЕЗПЕКИ ООН –

ЗДІЙСНИЛА АНЕКСІЮ КРИМУ І ВЧИНИЛА АГРЕСІЮ,
ОКУПУВАВШИ ЧАСТИНУ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ.
ОКРІМ ЦЬОГО, НОРМИ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
ПРАВ ЛЮДИНИ МАСОВО ПОРУШУЮТЬСЯ НА
УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ, ОКУПОВАНИХ РОСІЄЮ.
ПРО ЦЕ ЗАЯВИВ ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
ПІД ЧАС ФОРУМУ З НАГОДИ 70-РІЧЧЯ УХВАЛЕННЯ
ЦЬОГО ДОКУМЕНТА.

ВИШКІЛ РЕЗЕРВУ
Введення правового режиму
воєнного стану передбачає уточнення завдань Збройних Сил
України та Сил територіальної
оборони. Однією зі складових
боєздатності нашого війська є
підготовка людських резервів.
Тому з третього грудня цього
року розпочато цикл масштабних заходів з резервістами та
військовозобов’язаними.
Зокрема, заплановано проведення зборів оперативного
резерву першої черги як у складі
бригад – тривалістю до 15 діб, так
і у складі навчальних центрів –
до 20 діб. Таким чином, передбачається, що всі заходи будуть завершені до початку новорічних
свят. До резерву першої черги
потрапляють військові, яких призвали до Збройних Сил з першої
по шосту черги мобілізації і які
брали участь в АТО, а також ті,
хто пройшов строкову службу з
2014 року. Такі військові мають
спеціальну відмітку у військовому квитку. В областях, де запроваджено воєнний стан, передбачається проведення масових
зборів з військовозобов’язаними
територіальної оборони тривалістю до десяти діб. Під час
підготовки буде відпрацьовано
бойове злагодження бригад
та батальйонів територіальної
оборони з метою підготовки до
захисту своїх областей.
Водночас, заходи мобілізації проводитимуться лише
у разі відкритої агресії. У такому випадку до Збройних
Сил України призиватимуть
не лише осіб, які перебувають
на зборах, а й усіх резервістів
та військовозобов’язаних, які
приписані до комплектування
війська.
mil.gov.ua

«Агресор обов’язково понесе
відповідальність за скоєне»
– За даними ООН, з початку збройної агресії Російської Федерації проти України, десять
тисяч людей вбито, понад 23 тисячі зазнали
поранення. Численні випадки умисних вбивств
та позасудових страт, викрадення та кидання
людей у підвали або утримання в нелюдських
умовах російських в’язниць, катування, пограбування та інші злочини були зафіксовані різними об’єктивними міжнародними організаціями у їхніх звітах та представлені світу, – наголосив Глава держави під час виступу на Форумі
«70 років Загальній декларації прав людини:
порядок денний для України».
Під час виступу Петро Порошенко приділив
особливу увагу ситуації у незаконно анексованому Росією Криму.
– Це – свавілля, безправ’я, тотальна мілітаризація. Водночас тут коїться ще один злочин.
Нищиться цілий народ – кримські татари. Окупаційна влада прагне зробити те, що не вдалося
Сталіну – знищити лідерів, оголосивши Меджліс
«екстремістською організацією», зруйнувати
ідентичність і розчинити корінний народ Криму
в російському «плавильному котлі», – наголосив
Президент.
Він нагадав, що у грудні минулого року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію
щодо порушення прав людини на окупованому
півострові. Проект резолюції, внесений з ініціативи Петра Порошенка, підтримали 70 держав
світу.
Також Президент закликав міжнародні організації діяти спільно задля звільнення та повернення в Україну всіх бранців Кремля.
– Україна продовжує робити все можливе
для найскорішого повернення усіх заручників з окупованого Донбасу і з незаконно
анексованого Криму, політичних в’язнів, які
утримуються незаконно в російських тюрмах. Після нападу 25 листопада на українські
кораблі поблизу Керченської протоки ведеться

боротьба і за звільнення 24 українських військових. Цього разу напад було здійснено
саме російськими військовими на українські
кораблі в нейтральних водах Чорного моря.
Коли вони (українські моряки. – Ред.), виконуючи завдання, мали прослідувати з порту
Одеси в порт Маріуполя Керченською протокою, яка за міжнародним правом має статус
внутрішніх вод України й Росії, наша держава
зазнала акту агресії з боку збройних сил Російської Федерації, – констатував Глава Держави.
Президент повідомив, що Україна з цього
питання звернулася до Європейського суду з
прав людини, який у відповідь у безпрецедентно
короткі терміни виніс термінове і важливе
рішення – зобов’язав Росію надати інформацію
щодо захоплення моряків, юридичних підстав
їхнього утримання; місця їхнього утримання;
спричинених поранень; наданої медичної
допомоги.
– Ми сподіваємося, що це відбудеться, і беззаконня, яке коїться стосовно наших моряків,
нарешті буде припинено. Наголошую, що це
повна брехня, що вони є кримінальними злочинцями – відповідно до міжнародного права,
Женевської конвенції вони мають статус війсь
ковополонених, – підкреслив Президент.
Українська держава вимагає негайного
звільнення та повернення в Україну як своїх
військових моряків, так і кораблів.
Держава вживає всіх доступних заходів, які
можуть упередити повномасштабне вторгнення
Російської Федерації на українську територію.
Одним із таких заходів є запровадження воєнного стану.
– Для захисту суверенітету, територіальної
цілісності і незалежності нашої держави я запровадив своїм Указом воєнний стан в десяти областях України, які межують з Російською Федерацією, а також в тих, які розташовані на узбережжі
Чорного і Азовського морів, – зауважив Петро

Порошенко нагадавши, що воєнний стан діятиме
30 днів.
Президент вкотре підкреслив, що цей захід,
спрямований, в першу чергу, на захист українського народу, і не обмежить конституційних прав
громадян.
– Ще раз хочу наголосити, що це превентивний крок, який жодним чином не спрямований
на згортання конституційних прав і свобод громадян. Він вводиться лише для того, щоб розширити можливості Збройних Сил і всього сектору
безпеки, включно з Національною гвардією, яку в
цих умовах ми маємо право залучати, щоб швидко
реагувати на загрози, що наростають, – сказав
він, нагадавши про інформацію, надану розвідкою, щодо збільшення кількості російських військ
вздовж нашого кордону і в окупованому Криму.
– І всі можливості, що дає воєнний стан органам влади, будуть використані для посилення
охорони державного кордону з Російською Федерацією та адміністративної межі з Автономною
Республікою Крим, – додав Президент.
– Наголошую, все це здійснюється для попередження агресії та мінімізації її наслідків, для
захисту найголовнішого права людини – права на
життя, – підкреслив Глава Держави.
Петро Порошенко нагадав, що російська агресія триває понад чотири роки, та попри це ворогу
не вдалося зломити нас.
– Ми йдемо своїм шляхом. Цей шлях – до
Європи, до єдиного простору високих цінностей,
серед яких найголовнішими є права людини.
Наголошую, Україна буде в Євросоюзі, Україна
буде в НАТО. Адже спільними зусиллями український народ подолає усі випробування. Агресор обов’язково понесе відповідальність за скоєне, а верховенство права запанує на звільненій
території, як і в усій Україні, – резюмував Глава
держави.
n
president.gov.ua

ПУЛЬС КОРДОНУ

№ 45, 7 грудня 2018 року

ПРИКОРДОННИК
Украiни
..

ГАРЯЧІ БУДНІ

РЕГІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

НЕ ПРОЙШОВ
ПЕРЕВІРКУ

У КИЄВІ ВІДБУЛАСЯ
КООРДИНАЦІЙНА
НАРАДА
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБУ
ОРГАНІВ СИСТЕМИ
МВС УКРАЇНИ ПІД
ГОЛОВУВАННЯМ
МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ
АРСЕНА АВАКОВА.

У напружених умовах

У

своєму виступі Арсен
Аваков зазначив, що
функціонал
правоохоронних органів системи
МВС не змінюється. Однак воєнний
стан передбачає величезний обсяг
повноважень, тому робота всіх підрозділів має бути злагодженою і
чіткою.
– Ми не маємо допустити
жодних провокацій, ані на територіях, де введено воєнний стан,
ані в інших регіонах країни. Тобто
мають боятися злочинці та вороги
країни, нормальним людям боятися немає чого. Своєю роботою на
місцях ми повинні це показувати.
Ключова річ – це відповідальність
правоохоронних підрозділів під
час особливого правового режиму,
який держава проходить вперше, –
наголосив очільник МВС. – Я вимагаю повної концентрації наших дій
та неухильного дотримання норм
чинного законодавства. Для опера-

тивного реагування створено координаційний штаб МВС під керівництвом заступника міністра Вадима
Трояна.
У заході взяв участь перший
заступник Голови Держприкордонслужби Василь Серватюк. Він зазначив, що у зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану жодних перешкод для громадян України
у перетині кордону немає. Вони, як
і раніше, можуть безперешкодно
перетинати кордон держави, а
також контрольні пункти в’їзду–
виїзду на адмінмежі із тимчасово
окупованою територією АР Крим та
лінію розмежування в районі проведення ООС.
– Громадяни України можуть
безперешкодно перетинати лінію
державного кордону, звісно, за
умови дотримання законодавства.
Держприкордонслужба
особливу
увагу приділяє особам, які входять
до груп ризику, а також поглиблено

оглядає транспорт, – наголосив
Василь Серватюк.
З початком введення в дію
воєнного стану у десяти областях
України та внутрішніх водах АзовоКерченської акваторії Держприкордонслужба продовжує виконувати
свої безпосередні повноваження
та впроваджує заходи з посилення
охорони та оборони державного
кордону.
Варто відмітити, що всі органи
та підрозділи Держприкордонслужби приведені в повну бойову
готовність. У разі загострення
ситуації до дій готові бойові
резерви, Морська охорона та авіація Держприкордонслужби. Все це
дозволить вчасно відреагувати на
зміну обстановки та мобілізувати
наявні ресурси. Також відомство
посилило охорону об’єктів прикордонної інфраструктури, пунктів
дислокації підрозділів і складів зі
зброєю. Додатково залучаються

наявні резерви, максимально використовуються системи висвітлення
обстановки у пунктах пропуску
та контрольних пунктах в`їзду–
виїзду, здійснюється посилений
прикордонний контроль. Під час
перетину кордону іноземцями та
особами без громадянства, у тому
числі громадянами Російської
Федерації, прикордонники проводять додаткові заходи з метою
недопущення в Україну осіб, які
можуть бути причетні до провокаційних або неправомірних дій на
території нашої держави.
Крім змін щодо пропуску осіб
на період дії воєнного стану до
тимчасово окупованої території
АР Крим через адміністративну
межу, особливий режим перетину лінії зіткнення встановлено
також в районі проведення ООС
в КПВВ.
n
Андрій ДЕМЧЕНКО

ІЗ ПЕРШИХ УСТ
ВСІ КОРАБЛІ І КАТЕРИ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ
ПРИВЕДЕНІ В ПОВНУ БОЙОВУ ГОТОВНІСТЬ. ПРО
ЦЕ ГОЛОВА ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ СКАЗАВ
ПІД ЧАС ІНТЕРВ’Ю НА ТЕЛЕКАНАЛІ «UATV».

Де-факто

П

етро Цигикал відмітив,
що з 1 грудня з метою
об’єднання зусиль введено в штат регіональне
управління Морської охорони.
Раніше морські прикордонні загони
входили до складу сухопутних регіональних управлінь.
Він додав, що українські прикордонники здійснюють супрово
дження суден в акваторії Азовського
моря, попереджають рибалок і капітанів інших суден, які проходять
Керченську протоку, про те що до
них можуть бути застосовані певні
режимні заходи з боку Росії.
– Всі кораблі і катери Держприкордонслужби приведені в повну
бойову готовність. Практично весь
плавсклад перебуває сьогодні в
морі, – сказав Петро Цигикал.

3

Також Голова ДПСУ додав, що
Росія пропускає, в першу чергу,
власні та іноземні судна, які йдуть в
їхні порти, і в останню чергу – судна,
які прямують в українські порти.
– Відбувається економічна
блокада. Фактично, режим вони
не змінили, тільки ускладнили.
Відповідно, така кількість суден у
малій протоці впливає на безпеку
судноплавства, – наголосив очільник українського прикордонного
відомства.
Зазначимо, що Російська Федерація чинить перешкоди та блокує
рух кораблів через окуповану нею
Керченську протоку всупереч міжнародному праву та договору між
Україною та Російською Федерацією
про співробітництво у використанні
Азовського моря і Керченської про-

токи, що діє з 2003 року. Відповідно
до Конвенції ООН з морського
права 1982 року Керченська протока
використовується для міжнародного судноплавства.
Країна-агресор навмисно змушує українські та іноземні торгові
судна тривалий час очікувати на
прохід. Окрім порушення норм міжнародного права, Росія також не
зважає на ризик виникнення аварійних ситуацій через збільшення і
накопичення суден на якірних стоянках.
Голова Держприкордонслужби
Петро Цигикал радить громадянам
України, по можливості, утриматися
від поїздок до Російської Федерації,
оскільки не виключено вплив на
них спецслужб, а також безпідставне
повернення. Зазначимо, що росій-

ські прикордонники за останні дні
не пропустили через кордон більше
150 громадян України.
– На кордоні з Росією ми фіксували повернення українців без пояснення жодних причин. Це були групи
до 40 осіб, які не змогли проїхати. Їм
не надавали жодних документів про
повернення, – сказав Петро Цигикал.
Керівник прикордонного відомства відмітив, що українські прикордонники у разі повернення громадянина складають відповідний
протокол, який видається людині
на руки, а російська сторона діє не у
правовому полі.
Також Петро Цигикал зазначив,
що Держприкордонслужба працює
чітко в рамках діючого законодавства. Зокрема, на державному кордоні здійснюються заходи, направлені на посилення безпеки, аби не
допустити в Україну осіб, які можуть
бути причетні до дестабілізації ситуації чи терористичної діяльності.
Крім того, у в’їзді в Україну можливе
обмеження осіб, які не можуть чітко
пояснити мети своєї поїздки, незаконно відвідували окуповані території України, щодо яких є заборона
на в’їзд, або вони перевищили строк
свого перебування на території
нашої держави.
n

У пункті пропуску «Рава-Руська»
військовослужбовці Львівського
загону затримали автомобіль Skoda,
2012 року випуску, української
реєстрації. За кермом транспортного засобу був 37-річний українець.
Під час прикордонного контролю
правоохоронці встановили, що іномарка перебуває у міжнародному
розшуку як викрадена в жовтні цього року на території Польщі. За цим
фактом поінформовано чергового
Укрбюро Інтерполу в Києві. Наразі
водія та іномарку передано співробітникам Національної поліції.
Держприкордонслужба України
щоденно працює з базою даних
Інтерполу, що дозволяє виявляти
міжнародних злочинців, шахраїв,
викрадені автомобілі та власників
фальшивих документів. Загалом з
початку 2018 року співробітники
прикордонного відомства реалізували більше тисячі таких спрацювань.
Марина МАРКЕВИЧ

ПРИГОДИ
ЕЛЕКТРОНІКА
Прикордонники Сумського
загону спільно зі співробітниками
оперативно-розшукових підрозділів
Держприкордонслужби зупинили
спробу незаконного переміщення
через кордон вантажу електрообладнання. Оперативники завчасно довідалися про можливу
протиправну діяльність. У ході
реалізації отриманої інформації
неподалік держкордону, на околиці
населеного пункту Мезенівка, що
у Краснопільському районі, прикордонний наряд виявив та зупинив
мікроавтобус української реєстрації.
Під час огляду в багажному відділенні транспортного засобу правоохоронці виявили коробки з вантажем
різноманітного електрообладнання.
Водій не мав при собі жодних документів на товар. Автомобіль разом із
вантажем загальною вагою близько
однієї тони передано правоохоронним органам. Тривають слідчі дії.
Роман ТКАЧ

ТЮТЮНОВИЙ РЕЙС
У залізничному пункті пропуску
«Саловка» військовослужбовці відділу «Тиса» Чопського загону запобігли
спробі незаконного переміщення через кордон великої партії тютюнових
виробів. Інформацію про можливу
спробу переміщення до Угорщини
контрабандних сигарет у вантажному
потягу прикордонникам завчасно
надали оперативники Західного
регіонального управління ДПСУ.
Тож прикордонний наряд спільно з
митниками здійснили поглиблений
огляд вагонів і в одному з них виявили контрабандний тютюн. Серед
вантажу деревних паливних брикетів
зловмисники щільно завантажили
коробки з підакцизним товаром.
Тривають заходи із розвантаження та перерахунку цигарок, а також
з встановлення осіб, причетних до
контрабандної діяльності.
Людмила ТКАЧЕНКО
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ГІБРИДНА ВІЙНА
ПЕРШОГО ЖОВТНЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ
ОКРЕМОЇ БОЙОВОЇ
ПРИКОРДОННОЇ
КОМЕНДАТУРИ «КУРАХІВКА»
ПІД ЧАС НЕСЕННЯ СЛУЖБИ
ПОБЛИЗУ КОНТРОЛЬНОГО
ПОСТА «МАР’ЇНКА», ЩО
НА ДОНЕЧЧИНІ, БУВ
ЗАСЛІПЛЕНИЙ НЕВІДОМИМ
ПРИСТРОЄМ. СТАЛОСЯ ЦЕ
ПІД ЧАС СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА
ОКУПОВАНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ
ЧЕРЕЗ БІНОКЛЬ. МОЛОДШИЙ
ІНСПЕКТОР НА ДЕЯКИЙ
ЧАС ВТРАТИВ ЗІР, БУВ
ДЕЗОРІЄНТОВАНИЙ
І ПОТРЕБУВАВ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.

Промені ненавис
ПРОБЛЕМА, ЯКА ВИЙШЛА
ЗА РАМКИ КОРДОНІВ
І саме в цей час, за кілька тисяч кілометрів
від лінії розмежування, у німецькому Бонні,
проходила щорічна офтальмологічна конференція, участь у якій брав представник Державної прикордонної служби України. Зарубіжних
партнерів зацікавив унікальний досвід, якого
набули українські прикордонні медики у лікуванні поранень очей, що пов’язані з імовірним застосуванням бойового лазера. Доповідь
на цю тему підготувала начальник відділення
офтальмології Головного військово-медичного
клінічного центру старший лейтенант медичної служби Юлія Пімонова, яка безпосередньо
займалася лікуванням такого типу поранень у
наших вояків.
Однак повернімося в Україну. Події,
які трапилися поблизу контрольного посту
«Мар’їнка», не стали несподіванкою для українських захисників. 25 березня цього року
саме у цьому місці був засліплений прикордонник, який спостерігав за позиціями противника, використовуючи бінокль. А у липні
2016 року одразу троє вартових рубежу, що
оглядали позиції противника через оптичні
пристрої, отримали засліплення невідомими
променями. Нагадаємо, що одного з них, щоб
врятувати зір, довелося оперувати у спеціалізованій офтальмологічній клініці. Іншого,
який мав розрив сітківки ока, тривалий час
лікували консервативним методом. Загалом
всі наші прикордонники, травмовані невідомою променевою зброєю, згодом повернулися
до строю.

РУЙНІВНА СИЛА СВІТЛОВОГО
ОПІКУ
Воїна, якого було поранено першого жовтня,
оперативно доставили для обстеження до військового медичного госпіталю у місті Покровськ.
Після огляду лікарем сержант був евакуйований
авіаційним транспортом до обласної офтальмологічної лікарні міста Дніпра. Там молодшому
інспектору був поставлений попередній діагноз:
лазерний опік сітківки правого ока, який спричинив втрату зору на 80%. У центрі сітківки спостерігався набряк, який утворився в результаті
поранення, ліве око було в нормі.

– Поранений сержант прибув із Дніпра
11 жовтня і був госпіталізований в офтальмологічне відділення Головного військовомедичного клінічного центру для подальшого
обстеження та лікування, – розповідає Юлія
Пімонова. – На підставі скарг, анамнезу, клінічної картини та інструментальних методів обстеження був встановлений діагноз: світловий опік
макулярної ділянки правого ока внаслідок вірогідного застосування тактичного лазера.
За словами начальника відділення офтальмології столичного прикордонного шпиталю, цьому
прикордоннику вельми пощастило. По-перше,

ЛІКУВАННЯ ПОДІБНИХ
ОПІКІВ СІТКІВКИ
ОКА ДОСКОНАЛО НЕ
ОПИСАНІ У МЕДИЧНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ. І САМЕ ЦЯ
ТЕЗА НЕОДНОРАЗОВО
ЗВУЧАЛА НА
КОНФЕРЕНЦІЇ. У
ІСТОРІЇ СУЧАСНИХ
ВОЄН НЕ ЗАФІКСОВАНІ
ВИПАДКИ
ЗАСТОСУВАННЯ
САМЕ ТАКОГО ВИДУ
ОЗБРОЄННЯ.
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у мить засліплення, дивлячись у бінокуляр, він
інстинктивно заплющив ліве око, чим врятував його від травми. По-друге, спираючись на
результати обстеження, можна стверджувати,
що небезпечний промінь пройшов по сітківці
по дотичній траєкторії, що зменшило ступінь
ураження правого ока. По-третє, пучок небезпечного світла зачепив не центральну частину
сітківки, що буває у переважній більшості
випадків, а тільки боковий сектор. Цей позитивний фактор зберіг око прикордонника від
більш серйозних та глибоких опіків.
– Нині цьому сержанту з ОБПК «Курахове»
нічого не загрожує. Зір повернувся на 100%.
Саме таким він був у прикордонника до поранення, – говорить Юлія Пімонова. – Нещодавно
цей військовослужбовець, після курсу лікування, був виписаний, йому надані рекомендації. У визначений термін він прибуде до нас для
планового обстеження. Водночас у відділенні
перебуває воїн, який отримав травму в районі
контрольного поста «Мар’їнка» наприкінці
березня цього року. Він прибув на планове
обстеження. Його стан стабільний, місце опіку
не турбує, там утворився рубець. Безумовно, ця
травма не мине безслідно, людина буде відчувати деякий дискомфорт, але якість життя буде
на такому ж рівні, як і до поранення.
КОНФЕРЕНЦІЯ В БОННІ:
УКРАЇНСЬКА ДОПОВІДЬ
ЗАЦІКАВИЛА ВСІХ
Саме неодноразові поранення очей наших
військових у зоні операції Об’єднаних сил,
наслідки і тактика лікування цих незвичних
для цивільної медицини травм і стали основною темою доповіді, яку Юлія Пімонова зробила під час офтальмологічної конференції у
Бонні.
– Я вже тривалий час є учасницею німецької офтальмологічної асоціації DOG. Щорічно
фахівці цієї організації організують медичні
профільні конференції, запрошують у Бонн
провідних лікарів зі світовими іменами, ведуть
професійні дискусії, діляться знаннями, вив
чають передовий досвід у лікуванні очних хво-

роб, – підкреслює старший лейтенант медичної служби Юлія Пімонова. – Не став винятком
і цей рік. Розробивши тему щодо лікування
опіків сітківки очей, отриманих українськими
військовими на Донбасі, та направивши її в
організаційний комітет конференції, отримала позитивні оцінки та пропозицію зробити
перед учасниками заходів окрему доповідь на
цю тему.
За словами Юлії Пімонової, її виступ був
запланований наприкінці тематичної робочої
панелі одного з днів роботи конференції.
– Були побоювання, що учасники, втомлені насиченою програмою Форуму, просто проігнорують мій виступ. Однак сталося
навпаки, – згадує лікар. – Людей в залі не
поменшало, я відчувала професійну зацікавленість колег-офтальмологів. Формат роботи
припускав коротку, майже конспективну доповідь, після якої учасники задавали питання.
Відверто кажучи, не очікувала такої активності
від учасників. Мене перепитували щодо широкого спектру питань: починаючи від географічного місця поранень наших військових (а
це – український Донбас), закінчуючи характером завданих травм, тактикою лікування,
реабілітацією військових, їхнім психологічним
станом тощо.
Необхідно зазначити, що лікування подібних опіків сітківки ока досконало не описані у медичній літературі. І саме ця теза неодноразово звучала на конференції. У історії
сучасних воєн не зафіксовані випадки застосування саме такого виду озброєння. До того
ж, це поранення не смертельного характеру, і
не може бути засуджене світовою спільнотою
як наслідок нового виду летального озброєння.
Окремі дослідники воєнних конфліктів стверджують, що деякі зразки лазерної зброї застосовувалися під час війни в Іраку. Проте історія
не знає жодного задокументованого результату застосування цієї зброї. Таким чином,
досвід, набутий українськими прикордонними
медиками, є особливо цінним.
Необхідно зауважити, що крім представника Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби у конференції від України брали участь делегації
одеського Інституту очних хвороб і тканинної
терапії імені В. Філатова та харківської Клінічної лікарні імені Л. Гіршмана. Вітчизняні
офтальмологи активно брали участь у різноманітних дискусіях та обговореннях не поступаючись за рівнем підготовки іншим провідним
фахівцям цієї галузі медицини.
АКЦЕНТ НА ДІАГНОСТИЦІ
Окремо необхідно сказати про розвиток
технічної складової в офтальмології. На конференції була представлена виставка найсучаснішого медичного обладнання, яке визначатиме подальший розвиток цього напрямку
медицини.
– Найбільш неймовірно виглядав офтальмологічний мікроскоп, який працює у форматі
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3D, – ділиться враженнями Юлія Пімонова. –
Цей найсучасніший апарат застосовуватимуть при проведенні операцій на очах. Проте
хірургу-офтальмологу немає необхідності
користуватися лінзами або одягати спеціальні
допоміжні пристрої. Лікар, роблячи операцію,
дивиться на монітор через спеціальні окуляри.
І можливості цього апарата просто фантастичні! Учасникам конференції пропонували
провести невелику пробну операцію, використовуючи макети мембран сітківки ока. Скористалася цією пропозицією і я. Хочу сказати, що
працювати за допомогою такої апаратури –
професійне задоволення. Хірург бачить у оці
пацієнта кожну судинку, може оцінити навіть
мінімальний крововилив, а сітківку ока видно
до найменших дрібниць. Тобто можливості
оперативного втручання – безмежні. Це абсолютно новий рівень у медичній техніці.
Загалом, за словами Юлії Пімонової,
сучасна світова офтальмологія направлена на
ранню діагностику очних захворювань. Робота
з пацієнтами побудована так, що очні патології виявляються у самому зародку, коли для
людини вони ще не приносять дискомфорту в
повсякденному житті. Страховій медицині, як
би цинічно це не звучало, вигідніше запобігти
хворобі, аніж її лікувати у закоренілому стані,
тримаючи пацієнта у стаціонарі, де кожен
день коштує чималі гроші. Система побудована таким чином, щоб людина не зверталася
до лікаря, коли недуг вже похитнув здоров’я
пацієнта. «У розвиненій європейській країні неможливо, наприклад, зустріти хворого
зі зрілою катарактою. Її просто не допустять
численні запобіжники у вигляді регулярного
обстеження, передової діагностичної апаратури, бажання людини бути здоровою», –
зазначає Юлія Пімонова.
БЕЗЦІННИЙ ДОСВІД
Що ж стосується наших прикордонників, які були засліплені на передовій, то всі
вони, завдяки професіоналізму вітчизняних
медиків, сьогодні живуть повноцінним життям. І кожне таке поранення – окрема історія,
яка за медичними показниками не схожа на
іншу. Згадайте трьох військових, травмованих на передовій у 2016 році. Їхні очні травми
були дуже серйозні. Одного особисто прооперував один з найкращих практикуючих
офтальмологів країни, адже іншого виходу з
критичної ситуації просто не було. Другого
прикордонника, з розривами сітківки ока, що
дуже небезпечно, медикаментозним шляхом
вдалося крок за кроком провести по своєрідній крихкій стежинці одужання, оскільки
достеменних протоколів лікування у такий
ситуації не існує. Однак і права на помилку
у медиків теж не було. Цей безцінний досвід
стає ще одним камінцем у міцний фундамент
перемоги, робить нас сильнішими у гібридній війні, яку Україна обов’язково виграє. n
Андрій КУЧЕРОВ
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БЕЗ КОРУПЦІЇ
Дев’ятого грудня у світі відзначають Міжнародний день боротьби з корупцією. Це явище
залишається однією з найбільших проблем багатьох держав, зокрема і України. Минулорічний аналіз міжнародної антикорупційної організації Transparency International засвідчив,
що у всесвітньому рейтингу «Індекс сприйняття корупції» Україна отримала 30 балів зі
100 можливих і посіла 130 місце зі 180 країн. Згідно з правилами оцінюваннями, нуль балів
означає тотальну корупцію, а 100 балів – держава не має корупції взагалі. За словами виконавчого директора Тransparency International Ukraine Ярослава Юрчишина, торік Україна
набрала лише один бал у рейтингу сприйняття корупції. «Завдяки тому, що в нас почали
потрапляти до суду справи стосовно топ-корупціонерів, що ми все більше використовуємо
ефективні механізми бізнесу і держави, Україна отримала бал. Здається, це – позитив, але
2016-го року ми набрали два бали. А щоб увірватися у середовище країн Європейського Союзу
за показниками, нам треба набирати мінімум три за рік» – зазначив Юрчишин. Найбільш
корумпованими країнами в 2017 році, за даними експерта, визнано Сирію, Південний Судан
та Сомалі. За рейтингом, Росія отримала 29 балів, Молдова – 31, Білорусь – 44, Грузія – 56,
Польща – 60 балів.
Антикорупційні закони, прийняті у нашій державі, заклали підвалини і показали світові
намір України прямувати у бік реформ. Однак політична воля – це не лише рішучі заклики
з високих трибун. Україні необхідний ефективний поступ на шляху руйнування корупційних
схем, які стали невід’ємним атрибутом владних інституцій. Так, корупція в секторі безпеки
є однією з ключових загроз національній безпеці. Зважаючи на це, у Державній прикордонній
службі України тривають активні заходи щодо протидії та викорінення корупції.

Спокуслива служба
КУПИТИ ПЕРЕТИН
Курс на доброчесність та
несприйняття корупції став нормою оперативно-службової діяльності прикордонних підрозділів.
Щоб прикордонники «закрили
очі» на сприяння у переміщенні
«товару», незаконний вивіз неповнолітніх чи перетин кордону та
інші протиправні діяння, їх спокушають хабарями в гривнях, євро,
доларах, злотих, рублях, кронах,
форинтах тощо. За заявами поміркованих прикордонників, на заваді
цим планам стають співробітники
підрозділів Департаменту внутрішньої та власної безпеки Адміністрації
Держприкордонслужби
України, які системно діють спільно
з іншими правоохоронними органами України.
Прикладом успішної співпраці
правоохоронців стало недавнє
затримання на гарячому нашого
співвітчизника, який приїхав на
Закарпаття на представницькому
Mercedes S-class надавати допомогу
місцевим мешканцям в організації
каналу незаконного переміщення
тютюнових виробів до Угорщини.
За 5200 доларів США чоловік очікував «зменшення щільності» охорони державного кордону з боку
прикордонників, що дозволило б
його закарпатським спільникам
безкарно порушувати кордон з
контрабандними сигаретами.
Нещодавно також було затримано голову сільської ради одного
з прикордонних населених пунктів Рахівського району у момент
передачі військовослужбовцю 500
доларів США. За вказану суму він
очікував дозволу від прикордонного наряду на незаконне переміщення партії тютюнових виробів
до Румунії через річку Тиса, якою
проходить державний кордон.
Затриманий тісно контактував з
угрупованням, чиї дії призвели
до смерті прикордонника Вадима
Березенського.

Стрічка повідомлень про затримання рясніє інформацією про відмову прикордонників від неправомірної вигоди в обмін на безперешкодний пропуск через державний
кордон України. Лише за цей рік і
на кінець осені зафіксовано понад
740 випадків пропонування хабарів
співробітникам Держприкордонслужби. Більше того, відомство є
флагманом у боротьбі з корупціонерами у своїх лавах.

мих про випадки хабарництва з
боку прикордонників. При цьому
також зменшилося число людей,
які впевнені, що корупціонериприкордонники, викриті на хабарництві, залишаються безкарними.
Про це свідчить соціологічне дослідження GFK Ukraine громадської
думки подорожуючих громадян
щодо проявів корупційних дій в
пунктах пропуску на державному
кордоні, проведене на замовлення

н а й е ф е кт и в н і ш и м    м е т од о м
боротьби з корупцією невідворотність кримінального покарання.
Досвід розвинених країн свідчить, що антикорупційне законодавство має передбачати найсуворіші покарання за корупційні злочини – максимально великі штрафи
і терміни ув’язнення, заборону професійної діяльності на майбутнє,
позбавлення пенсії та соціальних
пільг тощо.

ДПСУ послідовно викриває
окремих нечистих на руку співробітників, які дискредитують відомство. Одним з останніх випадків
стало розвінчання спільною міжвідомчою групою у міжнародному
пункті пропуску «Ягодин» схеми
позачергового в’їзду вантажних
автомобілів до пункту пропуску
за грошову винагороду. За участю
спецпідрозділу «ДОЗОР» було
затримано інспектора прикордонної служби ВПС «Римачі» Луцького
загону разом з цивільним спільником під час вимагання та одержання від водія неправомірної
вигоди.
Порівняно з минулим у цьому
році вдвічі зменшилась частка
громадян, які особисто фіксували чи дізнавалися від знайо-

Міжнародної організації з міграції.
Опитування тривало місяць у пунктах пропуску «Краківець», «Бориспіль», «Харків», «Одеса», «Дніпро».
Так, загальний рівень довіри в
аеропортах зріс на 2% порівняно з
аналогічним минулорічним опитуванням. Крім того, збільшився
на 8% рівень задоволеності проходженням паспортного контролю у
пункті пропуску «Краківець», зараз
він становить 63%. В аеропортах
він залишився на досить високому
рівні – 83%.

Так, у Південній Кореї існує
«Закон про корупцію», визнаний
еталонним у всьому світі. Він дає
право кожному повнолітньому
громадянину цієї країни почати
власне розслідування за фактом
хабаря, а головний антикорупційний орган — Комітет з аудиту
та інспекції — зобов’язаний підтримати його. У цьому допомагає
запущена 16 років тому онлайнсистема контролю Open, яка збирає заяви громадян. Вона, до речі,
також викликала фурор серед антикорупційних програм. Тобто будьяка людина може подати заяву,
і вона обов’язково повинна бути
розслідувана. Програма економить
час, є зручною у використанні і, що
найголовніше, – система онлайнконтролю запобігає корупції, бо не

УСПІШНІ ПРАКТИКИ
За результатами моніторингового дослідження «Стан корупції в
Україні», проведеного Київським
міжнародним інститутом соціології, понад 58% українців назвали

передбачає особистих контактів з
чиновниками, а водночас і можливості передачі хабаря, що могло б
вплинути на розгляд справи.
У Нідерландах, де рівень
корупції один з найнижчих у світі,
боротьба з хабарями спирається на
системи відбору і стеження — спеціальна група експертів, аналітиків, науковців за допомогою збору
даних та обчислень стежить, де
можливе виникнення корупції та
встановлює над цією сферою жорсткий контроль.
У США законодавство розглядає
держслужбу як сферу діяльності, де
виключені будь-які особисті інте
реси. У цьому їм допомагає поліграф, на якому держчиновники
проходять обов’язкову перевірку.
Якщо хтось хоче відмовитися від
процедури, то ризикує залишитися
без роботи. Що ж стосується покарань, то в США корупціонеру загрожує штраф, який втричі перевищує
розмір хабаря. У деяких випадках
чиновнику загрожує ще і тюремний
термін до 15 років. Суд, до речі, може
поєднати обидва ці покарання.
Не можна не згадати страшний досвід КНР, де за хабарництво
чиновник платить своїм життям.
Керівництво країни не просто розстрілює за проступок — це «дійство» транслюють на всю країну.
За останні кілька років страчено
близько десятка тисяч чиновників. Альтернативою за цей злочин
є довічний термін. Загалом з 2013
року покарали понад 1,35 мільйона чиновників і партійних діячів,
включаючи близько 100 держслужбовців високого рангу. Однак цим
боротьба з корупцією у Китаї не
обмежується — тут кропітка робота
щодо виховання чесності починається змалечку: у школі малюкам
вкладають у голови, що цупити
погано, а красти держвласність —
злочин.
n
Тетяна ФІЛІПЕНКО
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З КОГОРТИ КРАЩИХ
«БУДЬ ЛАСКА, ВАШІ ДОКУМЕНТИ» – З ПРИВІТНОЮ ПОСМІШКОЮ,
КОРЕКТНО ЗУСТРІЧАЄ НА СВОЄМУ СЛУЖБОВОМУ МІСЦІ КОЖНОГО
ПАСАЖИРА ІНСПЕКТОР ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ОКПП «КИЇВ»
МОЛОДШИЙ СЕРЖАНТ МАРИНА КОЗОРІЗ.

Сходинки перші,
надійні
Р

ік тому вона стала прикордонницею, хоча і раніше
мала уявлення про професію військовослужбовців у зелених кашкетах. Адже навчаючись за спеціальністю «юрист» у відомчому виші бачила, як
юні курсанти Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького готуються
стати охоронцями державного рубежу. Серед них дівчина із
мальовничого міста Полонне, що на Хмельниччині, навіть
мала добрих друзів.
Поступово професія прикордонника стала подобатися
Марині все більше. Закінчивши академічний курс навчання
та отримавши диплом, вона мала поповнити ряди тих, для
кого латинський вислів «Dura lex, sed lex» – «Суворий закон,
та все ж закон» – мав стати гаслом подальшої професійної
діяльності цивільного юриста.
Проте 2017 року Марина вирішила спробувати свої сили
в пілотному проекті Держприкордонслужби «Нове обличчя
кордону». Вона успішно подолала всі випробування, прагнення служити в лавах прикордонників стало реальністю.

Нині молодший сержант Марина Козоріз служить на
посаді інспектора прикордонної служби ОКПП «Київ». Про
свій професійний вибір дівчина не шкодує.
– Завжди пізнаю щось нове в роботі під час паспортного
контролю, – каже вона. І тут же зізнається, що перевірка
документів на право перетину державного кордону – справа
не з легких і дуже відповідальна. Однак по-своєму цікава.
– При виконанні службових обов’язків молодший сержант Козоріз завжди проявляє старанність, дисциплінованість, – характеризує підлеглу заступник начальника відділу
прикордонної служби по роботі з персоналом майор Микола
Паук.
У вільний від служби час вона займається вивченням іноземних мов.
– Інспектору з паспортного контролю знання мов необхідне, як людині повітря, – розповідає Марина. – Тим більше
зараз, коли кількість авіапасажирів на ОКПП помітно зростає.
У прикордонній службі молодший сержант Марина Козоріз знайшла своє покликання. А кредо з галузі юриспруден-

ції «Суворий закон, та все ж закон» доповнила професійним
гаслом прикордонників – «Служити, захищати, допомагати».
Як стверджує моя співрозмовниця, ще на початку служби,
вже маючи вищу юридичну освіту і здійснюючи прикордонний контроль, вона усвідомила, наскільки важливі для неї
обидва ці принципи – у житті і в роботі.
n
Артур КЕДЕЛО

Берегиня здоров’я
У

строю стоїть і медична
сестра – сержант Людмила
Ізотова. Крім інших обов’язків
вона має також перевірити стан
здоров’я правоохоронців перед службою.
Її вимогливий підхід до своєї справи вони
сприймають по-доброму, щиро, як турботу берегині. Такою Людмила стала 2016
року, коли підписала контракт і влилася
у лави «зелених беретів». До цього, після
закінчення   Білгород-Дністровського
медичного училища, дівчина тривалий
час працювала фельдшером у лікувальних закладах рідного району.

ЩОРАНКУ НА ПЛАЦУ БІЛГОРОДДНІСТРОВСЬКОГО ЗАГОНУ ШИКУЮТЬСЯ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ, ЯКІ БУДУТЬ
НЕСТИ ДОБОВУ СЛУЖБУ В НАРЯДАХ.
ЛУНАЄ ГІМН УКРАЇНИ ТА ПРОВОДИТЬСЯ
ІНСТРУКТАЖ ЗМІНИ.

– Йшла б ти служити до нас – не раз
пропонувала їй рідна сестра – військовий
фельдшер, котра разом із чоловіком була
частиною прикордонної родини загону.
Людмила з нею погоджувалася і водночас сумнівалася, розуміючи, що гарний
прикордонний однострій, який дуже їй
подобався, передбачає і високу відповідальність.
Після вагань, морально підтримана
близькими людьми, дівчина підписала
контракт із відомством охоронців кордону. З того пам’ятного для Людмили
дня вона поєднала улюблену справу –

допомагати хворим – із військовим
обов’язком.
– Серед персоналу почуваюся так, ніби
живу в одній великій і дружній родині, –
каже сержант Людмила Ізотова. І на її миловидному обличчі з’являється тепла усмішка
жінки, у якої все в житті йде на лад.
Із властивою їй активністю та професійною впевненістю виконує вона свої
обов’язки – робить ін’єкції, внутрішньокрапельні вливання та різноманітні
фізіотерапевтичні процедури правоохоронцям загону.
Між іншим, володарка імені, що означає «людям мила», незважаючи на свою
чарівність, може дати відсіч будь-кому.
У неї цікаве й трохи незвичне для жіночої статі захоплення – гирьовий спорт.
Прикордонниця напрочуд легко справляється з гирями вагою 24 кг, що не під силу
багатьом чоловікам. Полюбляє Людмила
також грати у волейбол. Фізична загартованість жінки-фельдшера слугує мотивуючим прикладом для інших військово
службовців.
У
лавах
«зелених
кашкетів»
дівчина із села Широке, що у БілгородДністровському районі, знайшла своє
справжнє покликання. Нині сержант
Людмила Ізотова разом з чоловікомприкордонником виховує маленьку
доньку Дар’ю, успішно поєднуючи материнські обов’язки зі службовими.
n
Іван ІВАНЧУК

КАЛЕЙДОСКОП
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ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ

СПІВПРАЦЯ
НЕЩОДАВНО У ВІЛЬНЮСІ
ВІДБУЛАСЬ МІЖНАРОДНА
ЕКСПЕРТНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ
РОЗБУДОВИ СПРОМОЖНОСТЕЙ
ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
«ЖІНКИ, МИР, БЕЗПЕКА». ЗАХІД
ОРГАНІЗУВАЛО МІНІСТЕРСТВО
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЛИТОВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ ЗА ПІДТРИМКИ
АМЕРИКАНСЬКОЇ ІНСТИТУЦІЇ
«INCLUSIVE SECURITY».

***
Не хочеться писати про війну.
Не хочеться дивитись соцмережі...
Ідуть за фронт розвідувальні стежі,
І холодно озимому зерну.
Листом багряним зведення нові,
Коли душа хвилинку тиші просить.
На кригу перетворюються роси,
Байдужі до сенсацій на крові.

Системний підхід
до ґендерних питань

Я

к представниця урядової частини української делегації у
конференції
взяла
участь позаштатний радник
Голови Державної прикордонної служби України з ґендерної політики підполковник
Ольга Деркач. У ході заходу
вона виступила в Парламенті
Литовської Республіки з доповіддю щодо системного підходу
в реалізації ґендерної політики
в Україні. Учасників конференції поінформовано про важливі
рішення Уряду України щодо
включення питань ґендерної
політики до сфери повноважень Віце-прем’єр-міністра з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України,
а також створення інституту

урядового уповноваженого з
ґендерної політики. У доповіді
особливо зосереджено увагу
на актуалізації Національного
плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН № 1325
«Жінки, мир, безпека» на
період до 2020 року.
Окремо
Ольга
Деркач
акцентувала увагу на забезпе-

У

цей день понад тридцять
військовослужбовців
поповнили
лави охоронців державного рубежу. Вмотивовані
прикордонники закінчили піврічне навчання, отримали відповідні свідоцтва та найближчим
часом будуть направлені для
проходження служби в Окремий

МАЙОРА ІГОРЯ
МОМОТА ВІДБУВСЯ
УРОЧИСТИЙ ЗАХІД
З НАГОДИ ВИПУСКУ
ПРИКОРДОННИКІВ, ЯКІ
УСПІШНО ПРОЙШЛИ
ВІДБІР ДО ПРОЕКТУ
«НОВЕ ОБЛИЧЧЯ
КОРДОНУ».

ПРИКОРДОННИК
Украiни
..

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

61023

(10 101 особа). Серед них –
606 учасниць бойових дій,
156 жінок-працівниць за трудовим договором є учасниками
війни.
Іноземні партнери з десяти
держав-учасниць заходу виявили зацікавленість роботою
прикордонного   відомства
України та цілеспрямованим
впровадженням принципу рівних прав і можливостей, адже
Україна – перша держава, яка
прийняла національний план
№ 1325 під час військової агресії на її території. У свою чергу,
українська сторона подякувала
парламентарям Литви та іноземним колегам за постійну
підтримку України.
n

Не за статутом, просто для душі,
Клинок займає місце там, де треба.
Усмішка: всі ми ходимо під Небом.
Холодний спокій, стримані вірші.
Рюкзак давно готовий. – Просто стій.
І нічого дивитися у стрічку:
Цікавиться аптечкою Марічка –
Вона також збирається у бій...
Моряк на грані ворогу в лице
Глузує так, неначе все в порядку.
І згадує рука звірячу хватку.
До біса дзен, та зараз не про це.
Холодний розрахунок? Так, це ми –
Досвідчені і злі, цинічні в міру –
У нас достатньо совісті і віри
Для знищення московської тюрми.
Потерте лезо вірного ножа –
Характер, перекований у крицю.
А навесні зійде така пшениця!
А вранці – прийде стомлена стежа.
29.11.2018
Володимир Патола

Високі стандарти

У ГОЛОВНОМУ
ЦЕНТРІ ПІДГОТОВКИ
ОСОБОВОГО
СКЛАДУ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ ГЕНЕРАЛ-

Видається
з липня 1943 року

ченні принципу рівних прав і
можливостей в системі правоохоронних органів України.
Зокрема, у ДПСУ відсутні будьякі обмеження щодо комплектування, призначення на
посади і кар’єрного зростання
військовослужбовців-жінок.
На сьогодні 27,2% персоналу
відомства складають жінки

Не хочеться виходити в ефір,
Не хочеться дивитись переписку.
Дзвінок під ранок номеру зі списку.
Брехня близьким: «То ігри все, не вір...».

Леся МЕДВЕДЕНКО

ПОПОВНЕННЯ
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контрольно-пропускний пункт
«Київ» та Львівський прикордонний загін. Усі випускники будуть
виконувати завдання з охорони
державного кордону в аеропортах та автомобільному пункті
пропуску «Рава-Руська», що на
кордоні з Польщею.
Під час урочистого заходу з
привітальним словом до випус-

Замовлення:
65730
Верстка: Сергій
ПОЛІЩУК
Наклад: 4500 прим.

З питань розміщення реклами звертатися у Головний центр
стратегічних комунікацій ДПСУ за тел.: (044) 239-84-75

кників звернувся заступник
начальника Головного центру з
навчальної роботи полковник
Олександр Герасимюк.
– Сьогодні у нас визначна
подія – черговий випуск прикордонників нової формації.
У непростий для країни час ви
будете нести службу з охорони
державного кордону. Попереду

чимало випробувань, але отримані знання та ваша наполегливість дозволять вам з честю і
гідністю виконати всі поставлені
перед вами завдання. Щиро вітаю
всіх із цією знаменною подією,
бажаю вам міцного здоров’я,
миру та благополуччя!
n
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