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ШЛЯХ ВОЇНА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Сьогодні мова піде про порядок 
нарахування та розмір виплат. 
Допомогу у підготовці цього 
матеріалу надали фахівці фінансово–
економічного управління Адміністрації 
Держприкордонслужби України.

Виплати не залежать 
від звань і посад

Майор Петрів Ігор Олексійович віддав 
понад 27 років свого життя службі з 
охорони кордону. 12 липня нинішнього 
року він героїчно загинув у зоні АТО. Свій 
останній прихисток офіцер знайшов на 
черкаській землі. 

Останнє відрядження 
майора Петріва

Державний кордон України перетнуло

1,3 млн. 
осіб

 348 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

24 
особи

Вилучено

11 од.
зброї

Затримано товарів 
і вантажів, що незаконно 
переміщувалися через 
державний кордон, на

1,83 
млн. грн.

з них 4
незаконні мігранти

>
ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 31 од.
боєприпасів

Між двох зол: 
з одного боку – недруг, з іншого – не брат

Постійні обстріли, диверсії, 
життя у бліндажах, наметах, 
служба на блокпостах, в окопах… 
Такі нині будні Луганського 
прикордонного загону. Сусідство 
змушує бути пильним і будь–
якої миті чекати агресії, адже 
підрозділи загону несуть службу 
на ділянці рубежу з Росією, а 
також по лінії розмежування. 

Олег БОЙКО 

У мирного сусіда тут уже ніхто не вірить. 
Адже не один раз з Росії летіли снаряди, заходи-
ли диверсанти, яких із-за лінії держрубежу при-
кривали армійські підрозділи. Бачили тутешні 
прикордонники й нахабні заїзди військової 
техніки з суміжного боку, і зальоти російської 
авіації. Що вже казати про озброєні банди по 
той бік лінії розмежування. Вони такі ж без-
печні, як макака з гранатою. Стріляють то на 
території, контрольованій українською владою, 
то між собою. І по кілька днів після кожного так 
званого гумконвою – все інтенсивніше.

У підрозділах загону нині також багато 
проблемних питань, які напряму служби не 
стосуються. Ряд підрозділів обживають нові 
приміщення: одні в розташуваннях навчальних 
закладів, другі – автодору, треті – водного гос-
подарства… У серпні, після тривалих штурмів, 
управління Луганського прикордонного загону 
здійснило передислокацію до нового місця 
служби. Зараз обживає приміщення колиш-
нього дитсадка, де ще недавно не було тепла й 
елементарних санітарно-гігієнічних умов. Це, 
мабуть, найвоєнізованіший дитсадок – на стінах 
зображено мультяшні герої та розклеєно чис-
ленні малюнки від діток з усієї України з їхніми 
щирими й сердечними побажаннями. В при-
міщеннях – люди в одностроях, зброя та спальні 
місця. Одне приміщення може бути одночасно 
кабінетом, залою для нарад, а також кімнатою 
для відпочинку. 

Закінчення на 4-й стор.

6
стор.

7
стор.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ ВЕКТОР РОЗВИТКУ

ПРІОРИТЕТИ

n Законна 
актуалізація

Уповноважений Президента 
України з питань урегулювання 
конфлікту в Донецькій та 
Луганській областях Ірина 
Геращенко анонсувала внесення 
змін у Закон України «Про 
Державну прикордонну 
службу України», повідомляє 
«pressorg24». Вони необхідні для 
визначення сучасних завдань 
прикордонного відомства. 
«Потрібно внести зміни в закон 
про прикордонну службу. Адже 
завдання прикордонників 
не лише контроль, а й захист 
українського кордону. Навіть це 
було вилучено при старій владі з 
того закону, щоб прикордонники 
не могли застосовувати зброю, 
коли на них йде танк», – сказала 
Ірина Геращенко та добавила, що 
зміни в цей закон передбачені 
коаліційною угодою. 

Сергій ПОЛІЩУК

n Спецназ за 
зразком NATO

Одним із напрямів допомоги 
НАТО нашій державі стане 
створення спецпідрозділу 
швидкого реагування у складі 
Збройних Сил України. Про 
це повідомив посол України в 
Альянсі Ігор Долгов. «Я відкрию 
вам невелику таємницю щодо 
конкретного проекту. У Збройних 
Силах є потреба створити 
новий підрозділ – підрозділ 
спецоперацій. Над цим ми зараз 
працюватимемо», – розповів він. 
Ігор Долгов також зазначив, що 
наразі основним інструментом 
НАТО щодо створення такого 
підрозділу буде консультативна 
підтримка, хоча згодом можуть 
з’явитися нові форми допомоги. 
«Ця потреба Збройних Сил – не 
нова, але її потрібно вирішувати. 
І коли свого механізму немає, то 
перше, що варто зробити, – це 
подивитися на досвід сусідів», – 
пояснив він. Як повідомлялося 
раніше, Україна і НАТО 
домовилися збільшити присутність 
радників Альянсу в Україні.

Юрій ЗАНОЗ

n «КОЗАК» 
до бою готовий

Українським правоохоронцям 
представили новий 
бронеавтомобіль вітчизняного 
виробництва з робочою назвою 
КOZAK 2014. Його вага – 6 тонн, 
хоча зазвичай машини такого 
типу важать не менше ніж 16 тонн. 
Броня на «Козаку» –  
надміцна сталь. Скло у вікнах – 
багатошарове зі спеціальними 
захисними плівками. Автомобіль 
витримує обстріли з автоматичної 
зброї та снайперських гвинтівок. 
Розробка і виробництво «Козака» 
коштувало більше двох мільйонів 
гривень. Якщо ж запустити 
серійне виробництво, кажуть 
фахівці, машина вийде дешевшою. 
Бронемашини пройшли тест-
драйв, після якого були обстріляні 
з відстані 50-ти метрів автоматами 
калібру 5,45 мм, 7,62 мм, а також 
з кулемета та СВД. Словом, 
«вогневий іспит» техніка склала: і 
броня, і скло витримали обстріл. 

Валентина ЛАЗАРЧУК

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Відкриваючи засідання Арсеній Яце-
нюк привітав новопризначених міністрів 
і висловив сподівання, що новий Кабінет 
Міністрів буде новим не лише за формою, 
а й за змістом, і оправдає ті надії, які на 
нього покладає весь український народ. 
Відтак зараз перед КМУ стоїть завдан-
ня затвердження програми дій Уряду, що 
включатиме в себе п’ять основних цілей і 
шляхи їх досягнення. 

Перше питання – національна безпека і 
оборона. «У рамках нашої боротьби за не-
залежність основні фінансові і матеріально-
технічні ресурси повинні бути спрямовані 
на національну безпеку й оборону держави» 
– наголосив Прем'єр-міністр.

Крім зовнішньої, у нас є внутрішня агре-
сія. Це – корупція у країні. Саме її подолан-
ня є другою метою нового Уряду. Для цього 

необхідна імплементація пакету антикоруп-
ційних законів, прийнятих минулим скла-
дом Парламенту, зокрема прийняття всіх ре-
гуляторних актів на рівні Кабінету Міністрів 
і Верховної Ради України. Також цей блок 
передбачає зменшення кількості державних 
чиновників і функцій, які вони виконують. 

Третя ціль – подання до кінця поточного 
року блоку економічних і податкових зако-
нів, прийняття нової редакції Бюджетного 
кодексу, яка повинна дати можливість ор-
ганам місцевої влади додатково формувати 
власну дохідну базу. Також є нагальна потре-
ба у внесенні змін до Податкового кодексу, 
скороченні кількості податків, розширенні 
бази оподаткування і зменшенні єдиного со-
ціального внеску, а також детінізації заробіт-
них плат. 

Четвертим пріоритетним напрямом ро-
боти Уряду є енергетика. Слід завершити 
реформування енергетичної системи Укра-
їни. Зокрема, Арсенія Яценюка більш за 
все турбує дефіцит НАК «Нафтогаз Укра-

їни», який наразі більший, ніж дефіцит 
державного бюджету. І причиною цьому є 
тарифи, які не відповідають ринковій ціні 
на газ. 

І останнє питання, яке стоїть на порядку 
денному, – це реформа публічної адміністра-
ції, а саме всієї державної влади. 

«Цих п’ять ключових завдань повинні 
бути в Програмі діяльності Уряду. І в нас не-
має, товариші, часу на розкачку. Немає часу 
на входження у курс справ, є тільки час на 
конкретні дії та результати від цих дій!» –  
резюмував Глава Уряду.                                      n

Валентина ЛАЗАРЧУК 

Відповідний законопроект 
про відмову України від поза-
блокового статусу і про вступ 
до НАТО вже зареєстровано у 
Верховній Раді. У документі 
пропонується виключити із за-
кону «Про основи внутрішньої і 
зов нішньої політики» пункт про 
позаблоковий статус України й 
доповнити статтю про основи 
зовнішньої політики пунктом 
про «членство України в Орга-
нізації Північноатлантичного  

договору». Аналогічні зміни та-
кож пропонується внести в за-
кон «Про основи національної 
безпеки України».

Петро Порошенко зазначив, 
що проголошена Україною по-
заблоковість, власне, й призвела 
до великих втрат, які маємо сьо-
годні, «тому ми вирішили повер-
нутися до курсу на інтеграцію в 
Євроатлантичний простір без-
пеки».

 – Ми вже сьогодні поглиб-
люємо співпрацю з НАТО, пра-
цюємо над оперативною суміс-

ністю Збройних Сил України із 
арміями країн-членів Альянсу, 
переорієнтовуємося на натів-
ські стандарти в оборонно-
безпековому просторі, – наголо-
сив Глава Держави.

Президент підкреслив, що 
Україна потребує захисту су-
веренітету й територіальної ці-
лісності, посилення оборонної 
здатності, демократичних інсти-
тутів, а також реалізації політич-
них і економічних реформ.

– Нам потрібна термінова 
й ефективна підтримка з боку  

наших партнерів в Альянсі. Тіль-
ки разом ми можемо подолати 
серйозні загрози європейській 
безпеці, поставлені нелегаль-
ними діями Росії. На сьогодні 
Україна – на вістрі боротьби з 
тероризмом у Європі, – заявив 
Петро Порошенко.

Генеральний секретар НАТО 
Єнс Столтенберґ заявляє, що 
Україна зможе стати членом 
Альянсу, коли виконає необхідні 
умови.

– Ми досі дотримуємося 
думки, що Україна стане чле-
ном НАТО. Рішення Бухарест-
ського саміту НАТО 2008 року 
про євроатлантичні перспекти-
ви України залишається в силі. 
Більше того, наша політика 
також не змінилася – для кра-
їн, які виконали всі необхідні 
вимоги для членства в НАТО, 
двері Альянсу відчинені, це сто-
сується й України – заявив Ге-
неральний секретар НАТО Єнс 
Столтенберґ.                               n

Курс – на НАТО
На переконання Президента України Петра 
Порошенка позаблоковий статус не дав гарантій 
безпеки нашій країні, отже – від нього треба 
відмовитися. Так і сталося – під час засідання Комісії 
Україна–НАТО глава МЗС України Павло Клімкін 
повідомив представників Альянсу про те, що Київ 
відмовляється від політики позаблоковості.

П’ять цілей нового Уряду
Під час першого засідання нового Уряду Прем’єр–міністр України 
Арсеній Яценюк окреслив перед членами Кабміну основні 
напрямки діяльності виконавчої гілки влади. 

ПЕРСПЕКТИВИ

Ганна ЧАБАРАЙ

– Немає жодного виправ-
дання, щоб негайно не отри-
мати звіту про завершення 
виконання Україною своїх 
зобов'язань щодо безвізово-
го режиму. І вже на Ризькому 
саміті в травні місяці має бути 
ухвалено рішення про безві-
зовий режим стосовно україн-

ських громадян з ЄС, – зазна-
чив Петро Порошенко.

Президент також наголосив, 
що це є одним із основних за-
вдань для МЗС. Представники 
відомства, у свою чергу, під-
тверджують: завдання цілком 
реальне.

Заступник міністра Олена 
Зеркаль в ефірі телеканалу «Ін-
тер» оповістила громадськість, 
що з січня 2015 заплановано 
початок видачі громадянам 

біометричних паспортів і під-
креслила, що після цього ЄС 
повинен прийняти рішення, 
наскільки паспорти безпечні 
та чи можуть вони гарантувати 
ідентифікацію громадян, яким 
видаються.

Постійний представник 
України при ЄС Костянтин 
Єлісєєв повідомляв, що у ви-
падку виконання українською 
стороною всіх вимог Євросоюзу 
Україна матиме безвізовий ре-
жим. 

– Ми отримаємо безвізовий 
режим настільки скоро, наскіль-
ки швидко ми виконаємо тех-

нічні умови, прописані в Плані 
лібералізації візового режиму, – 
поінформував дипломат.

Також Костянтин Єлісєєв 
додав, що перший етап по імп-
лементації угоди про безвізовий 
режим з ЄС Україна завершила 
у вересні й уже активно працює 
над другою фазою.

Імовірність досягнення но-
вого рівня стосунків високо оці-
нює, хоча й вагається щодо кон-
кретних часових рамок, голова 
фракції соціал-демократів Єв-
ропейського парламенту Джанні 
Пителла.

– Дату, на жаль, я не можу 
назвати. Тому що це фрукт, який 
має дозріти. Ми повинні про-
вести роботу, підтримувати цю 
політику. Я вважаю, що все по-
винно мати свої процеси, але я 
також вважаю, що ми найближ-
чим часом повинні дати мож-
ливість молодим хлопцям, які 
зараз перебувають в Україні, по-
бачити світ, – висловив він свою  
позицію.                                          n

Чекаємо 
безвізову весну
Президент України Петро Порошенко 
сподівається на рішення Євросоюзу щодо 
надання безвізового режиму для України уже на 
Ризькому саміті, який відбуватиметься в травні 
2015 року. Про це він заявив у Верховній Раді, 
представляючи кандидатуру Павла Клімкіна 
для затвердження на посаду глави Міністерства 
закордонних справ України.
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n Проти лому 
є прийоми

Сьогодні українські 
прикордонники виконують деякі 
функції, невластиві відомству до 
недавнього часу. Зокрема, «зелені 
кашкети» приділяють значну 
увагу переміщенню товарів і 
вантажів через контрольні пункти 
в’їзду/ виїзду у зоні АТО. Так, 
нещодавно на Донеччині поблизу 
населеного пункту Курахове 
наші правоохоронці затримали 
6 автомобілів із вантажем. У 
п’яти із них громадяни України 
намагалися перевезти понад 186 
тонн вугілля. В іншій вантажівці 
знаходилося більше 9 тонн 
лому міді та понад 4 тонни 
акумуляторів. Водії не пред’явили 
жодних товаросупровідних 
документів, тож їх разом 
із вантажівками передали 
співробітникам СБУ, для 
подальшого з’ясування обставин.

Валентина ЛАЗАРЧУК

n Сутенер 
з ескортом

У пункті пропуску 
«Виступовичі» житомирські 
прикордонники спільно зі 
співробітниками МВС затримали 
громадянина Болгарії. На 
своєму «Мерседесі» іноземець 
прямував у супроводі двох 
жінок – громадянок України. 
За інформацією, що надійшла 
від співробітників міліції, 
болгарин не просто подорожував 
із українками, а намагався 
вивезти наших співвітчизниць 
до Німеччини. Найімовірніше, 
там жінок мали використовувати 
у сфері сексуальних послуг. 
Наразі ж з’ясовуються всі 
обставини правопорушення, а 
горе-сутенера разом із жінками 
передали співробітникам міліції.

Віктор ВИРВА

n Видимість «0» – 
іду по гірлянді

Тютюнові вироби 
продовжують користуватися 
попитом серед ласих до 
незаконного заробітку 
контрабандистів. 
Підтвердженням тому є 
нещодавнє затримання на 
ділянці мукачівського загону. 
Посеред ночі прикордонний 
наряд зафіксував політ з 
Угорщини в Україну малого 
літального апарата. Відразу ж 
організований пошук порушників 
дав свої результати – в районі 
населеного пункту Кам’янське 
прикордонники виявили 
мотодельтаплан і двох осіб. Один 
із затриманих навіть намагався 
втекти, однак спроба виявилася 
невдалою. Чоловіки при собі 
документів не мали, проте 
повідомили, що вони – українці. 
Неподалік від місця затримання 
знаходився мікроавтобус 
«Опель», завантажений десятьма 
пакунками сигарет. Крім того, 
для успішного приземлення 
під час нічних польотів 
правопорушники сконструювали 
світлову позицію, використавши 
для цього гірлянду. За фактом 
даного правопорушення наразі 
проводяться слідчі дії.

Людмила ТКАЧЕНКО

Андрій ДЕМЧЕНКО,
фото Дмитра СЛИВНОГО 

Очільник прикордонного відомства за-
значив, що на всіх ділянках кордону, окрім 
російської, обстановка стабільна та контро-
люється українськими правоохоронцями. 
Загалом з початку року припинено 281 спро-
бу перетинання кордону за підробленими 
документами та 121 – за чужими, 162 особи 
затримано без документів, виявлено 9,2 ти-
сячі недійсних паспортів та 1,1 тисячі під-
роблених відміток. Суттєво посилено про-
тидію нелегальній міграції. Прикордонники 
затримали 2,3 тисячі іноземців-порушників. 
Завдяки професійним діям «зелених каш-
кетів» до України не потрапило 7,9 тисячі 
потенційних мігрантів. Генерал-лейтенант 
Віктор Назаренко зазначив, що позитивна 
динаміка прослідковується й у безпековій 
сфері. Зокрема, в 5,3 разу більше вилучено 
боєприпасів (2014 р. – 66,8 тис. шт., 2013 р. –  
12,6 тис. шт.), в 4 рази – вибухових (2014 р. –  
31,7 кг, 2013 р. – 7,6 кг) та у 2,5 разу – нар-
котичних речовин (335,5 кг / 135,4 кг). Ре-
зультатом протидії економічній злочинності 
стало затримання товарів на загальну суму 
158 мільйонів гривень.

Сьогодні на українсько-російському 
кор доні та адміністративному кордоні з тим-
часово окупованою АР Крим прикордонни-
кам доводиться виконувати поставлені зав-
дання у вкрай складних умовах. Основними 
ж факторами, що впливають на ситуацію 
на східному рубежі є зосередження там ви-
сокомобільних з’єднань РФ, невиконання 
російською стороною угод із прикордонних 
питань, активне ведення інформаційної ві-
йни, диверсійної діяльності та всіх видів 
розвідки Росією. Попри все це українським 
прикордонникам все ж вдалося забезпечити 
контроль обстановки. 

Очільник відомства заявив, що на сьо-
годні головним завданням для «зелених 
кашкетів» є реалізація в межах компетен-
ції Мирного плану Президента з урегулю-
вання ситуації на Сході країни. Зокрема,  
виконання завдань у смузі безпеки на лінії 
розмежування та інженерне облаштування 
українсько-російського кордону й адміні-
стративного кордону з тимчасово окупова-
ною АР Крим.

Так, у межах смуги безпеки вздовж лінії 
бойових зіткнень лише за останні два міся-
ці прикордонники затримали 40 осіб, які 
брали активну участь у діяльності незакон-
них збройних формувань, вилучили понад  
6 тисяч боєприпасів різних видів, затримали 
понад 200 тонн м’ясопродуктів і вугілля, що 
переміщувалися без відповідних документів.

Для підвищення боєздатності Служби 
суттєво посилено військову компоненту ді-
яльності відомства. Від Збройних Сил при-
кордонники додатково отримали необхідну 
кількість групової зброї, більше 20 броне-
транспортерів. 31 із 47 броньованих автомо-
білів «Кугуар» вже виконує завдання в зоні 
АТО. В смугу безпеки направлено 18 ван-
тажних автомобілів «КрАЗ».

Наразі тривають активні роботи з інже-
нерного та фортифікаційного облаштування 
місць несення служби та дислокації при-
кордонних підрозділів. Проводиться актив-
на робота зі створення належних умов для 
проживання військовослужбовців. З цією 
метою отримано 75 дизель-електростанцій та  
164 компактні печі типу «Булер’ян», постав-
лено 42 польові кухні, 60 цистерн для води,  
14 засобів підігріву та зберігання гарячої води. 
Для закупівлі речового майна укладено дого-
ворів на загальну суму 154 мільйони гривень. 

Окремо Віктор Назаренко зупинився на 
роботі волонтерів. Від кожного українського 
прикордонника він подякував усім небайду-
жим громадянам і високо оцінив їхнє праг-
нення допомогти. Загалом окремі волонтери 

та волонтерські організації надали прикор-
донним підрозділам допомоги на суму по-
над 33 мільйони гривень. Переважно – це 
одяг, бронежилети, продукти харчування та 
паливно-мастильні матеріали.

Події останнього часу кардинально змі-
нили й загартували персонал відомства. На 
жаль, не обійшлося без неповоротних втрат 
– загинуло 62 прикордонники. Ще 350 за-
знали поранень, 11 зникли безвісти, один 
– досі перебуває в полоні. Віктор Назаренко 
наголосив, що ні один герой не залишиться 
без заслуженої нагороди та піклування.

– У своєму подальшому розвитку при-
кордонне відомство, безумовно, опирати-
меться на повернення оборонної функції, 
адже сьогодні нашим військовослужбовцям 
доводиться оперативно реагувати на невлас-
тиві раніше Службі загрози – військову агре-
сію. Очевидно, що такий стан справ вимагає 
гнучкого управління, посилення військової 
компоненти та вдосконалення системи все-
бічного забезпечення. Попри складне ста-
новище українським прикордонникам все 
ж вдається контролювати обстановку та на 
належному рівні протидіяти протиправній 
діяльності. Можу запевнити, що ми зробимо 
все від нас залежне, аби так було й надалі, – 
зазначив Віктор Назаренко                                n

У пріоритеті – оборонна функція
Складна військово–політична ситуація на Сході України відчутно 
вплинула на діяльність вітчизняних прикордонників. Тож у яких 
умовах нині несуть службу на держрубежі українські правоохоронці 
та про результати їхньої роботи розповів під час прес–конференції 
Голова Державної прикордонної служби України генерал–лейтенант 
Віктор Назаренко. 

ПІСЛЯМОВА ДО ПОДІЇ

Андрій КУЧЕРОВ

Далекого 1984-го після чоти-
рьох років будівництва у столиці 
України було здано в експлуата-
цію першу чергу новостворено-
го шпиталю Західного прикор-
донного округу. Він складався з 

одного (центрального) корпусу 
та господарської будівлі (їдаль-
ні). За кілька років будівництво 
було завершено і госпіталь почав 
функціонувати на повну потуж-
ність. 

Згодом був період станов-
лення окружного шпиталю, 
розширення його лікувальних 
профілів, суттєвого підвищен-
ня кваліфікації лікарського та 
середнього медичного персона-
лу, нарощування матеріально-
технічної бази тощо. Сьогодні 
це сучасний лікувальний за-
клад, який має потужну діа-
гностичну базу та досвідчених 
лікарів. Це особливо актуаль-
но нині, коли на Сході Украї-
ни точиться справжня війна, і 
наші хлопці після отриманих 
поранень потребують кваліфі-
кованої медичної допомоги та 
реабілітації. Із цим завданням 
Центральний клінічний гос-
піталь ДПСУ цілком достойно 
справляється, адже абсолютна 
більшість учасників АТО, які 
проходять лікування тут, повер-
таються у стрій.

На ювілей до прикордон-
них ескулапів завітали ди-
ректор Департаменту персо-
налу АДПСУ генерал-майор  

Микола Нестеренко та на-
чальник управління охорони 
здоров’я Департаменту персо-
налу АДПСУ генерал-майор 
медичної служби Валентин Во-
лоха. Від імені керівництва при-
кордонного відомства вони по-
здоровили колектив шпиталю з 
цією знаменною датою та вру-
чили відомчі нагороди й пода-
рунки. Також групу працівників 
госпіталю від імені профспілко-
вого комітету відомства було за-
охочено медалями «Захиснику  
Вітчизни» та «Чарівна сила 
України». 

Крім того, Верховний ота-
ман України та Діаспори, геть-
ман козацтва Запорізького Дми-
тро Сагайдак вручив дружині 
загиблого в зоні АТО генерал-
майора Ігоря Момота, яка, до 
речі, вже тривалий час працює 
в столичному прикордонному 
шпиталі, нагороди – Зірку Героя 
козацтва та Орден Слави. 

Наприкінці урочистостей 
перед присутніми виступив ко-
лектив Академічного ансамблю 
пісні і танцю України Державної 
прикордонної служби України, 
який подарував ювілярам неза-
бутню концертну програму та 
святковий настрій.                     n

30 років 
на варті здоров’я

Центральний 
клінічний госпіталь 
Державної 
прикордонної 
служби України 
відзначив 30–річчя 
з дня створення 
лікувального 
закладу. 
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ТЕТ–А–ТЕТ

Закінчення. 
Початок на 1-й стор.

Одним словом, Луганський загін – це 
місце, де багато роботи, а для активних і 
працьовитих – це можливість реалізува-
ти себе. До таких людей належить і новий  
командир загону – полковник Роман 
Гоць. Він не любить статичної служби, а 
до переїзду на Луганщину очолював Чоп-
ський загін, ділянка якого в мирний час 
вважалась однією з найскладніших. Наша 
газета не оминула можливості поспілкува-
тися з керівником загону. 

– Романе Євгеновичу, в якому стані Ви 
прийняли загін і наскільки відчутна різниця 
в організації служби на Сході й на Заході?

– З прибуттям у Луганський загін я од-
нозначно переконався, що прикордонни-
ки на Сході нині виконують суттєво інші 
завдання, ніж на Заході. Там здійснюється 
охорона кордону, тут – охорона та оборо-
на.

 Зараз ділянка відповідальності Луган-
ського загону – це понад 500 км кордону з 
Російською Федерацією та ще близько 140 
км по лінії розмежування. Охорону і обо-
рону ділянки відповідальності по лінії роз-
межування у взаємодії з іншими силовими 
структурами забезпечує новостворений 
підрозділ – прикордонна комендатура 
«Новоайдар». До неї увійшли три відді-
ли прикордонної служби: «Трьохізбенка», 
«Щастя» та «Станично-Луганське-2».

 Звичайно, одними з першочергових 
завдань управління загону було макси-
мально створити умови для виконання 
підрозділами поставлених завдань узимку. 
В першу чергу, щоб було тепло в місцях 
несення служби, а також забезпечені еле-
ментарні побутові умови… Передусім, щоб 
військовослужбовці якісно харчувалися. З 
цими завданнями ми справляємось. По 
ділянці комендатури ми забезпечили мож-
ливості обігріву, якісне харчування та фор-
му для персоналу.

 На сьогодні один підрозділ ще розмі-
щується у наметах – це відділ «Трьохізбен-
ка». Але вже зараз іде поставка будиночків 
модульного типу. В найближчі дні персо-
нал переселиться в ці стаціонарні примі-
щення і, в принципі, ми до зими готові.

– Волонтерську підтримку в цій роботі 
відчуваєте?

– Звичайно, волонтерський рух надає 
суттєву допомогу і речами, і продукта-
ми харчування. Особливо мені приєм-
но, що в цю роботу активно включилися 
прикордонники-пенсіонери, з котрими я 
проходив службу в попередні роки. Завдя-
чуючи волонтерам наш персонал додат-
ково отримує теплий одяг, побутову тех-
ніку, зокрема, пральні машинки-автомат, 
котрі будуть установлені в кожному під-
розділі, інші необхідні для служби та вій-
ськового побуту речі, за що ми всі їм дуже 
вдячні. 

– Як Ви можете охарактеризувати об-
становку на кордоні та лінії розмежування?

– Щодо обстановки, то вона досить 
складна й динамічна. Постійно фіксують-
ся порушення кордону та перемир’я. Наші 
позиції, позиції Збройних Сил регулярно 
обстрілюють. Останнім часом почастіша-
ли порушення повітряного простору без-
пілотними літальними апаратами. Також 
недавно був зафіксований заліт на нашу 
територію, на глибину до 5 км кількох ро-
сійських бойових літаків і літака дальньої 
розвідки. 

Основні завдання, котрі я визначаю 
усім підрозділам, – це нарощування 
якісної фортифікації та якісної оборони 
військових містечок. Адже досвід пока-
зує, що небезпека нападів є не лише по 
лінії розмежування. Напади диверсійних 
груп відбувалися на підрозділи й на ін-
ших ділянках відповідальності загону. 
Завдяки готовності тримати оборону 
та належному облаштуванню місць не-
сення служби вдавалося мінімізувати  
наслідки диверсій.

– З російськими прикордонниками здій-
снюється спільний розгляд порушень кордо-
ну? 

– Наразі є лише телефонний контакт. 
Коли виникає ситуація, телефонуємо, на-
даємо інформацію, відправляємо листа, а 
вони відповідають, що з їхнього боку ін-
формація про порушення кордону, пові-
тряного простору не підтвердилася. 

– А представники ОБСЄ запитують 
таку інформацію у прикордонників?

– Прямого контакту з ними в мене ще 
не було, але ми готові надавати інформа-
цію по кількості обстрілів і порушень по-
вітряного простору. В цьому контексті ми 
тісно співпрацюємо з керівництвом секто-
ру АТО, де також підтверджують дані, які 
надають наші наряди. 

– Прикордонники контролюють в’їзд–
виїзд на лінії розмежування, розкажіть, як 
це відбувається? 

– На нашій ділянці один контрольний 
пункт в’їзду–виїзду вже діє, зараз йде ро-
бота з розгортання ще одного. Їх завдання 
– виявляти людей, яким заборонено в’їзд 
на територію України, контроль за спис-
ками громадян, які можуть бути причетні 
до сепаратистської чи терористичної ді-
яльності. Також припиняємо спроби неза-
конного перевезення вантажів – м’ясної 
продукції, палива, тютюнових виробів... 
Для цього у нас напрацьовано взаємодію 
зі структурними підрозділами фіскальної 
служби, МВС та СБУ.

– Чи має загін відповідне сьогоднішнім 
вимогам озброєння та техніку і чи готовий 
персонал застосовувати їх?

– Ми отримали і отримуємо нові зраз-
ки техніки, зокрема, це бронемобілі «Кугу-
ар», які використовуються на всіх відділах 
прикордонної служби. Буквально днями 
в районі Трьохізбенки «Кугуар» врятував 
життя наряду. Машину обстріляли збро-
єю калібру 7,62 мм. Також ми отримали 
БТРи, обладнані протикумулятивними 
екранами.

 Що стосується рівня підготовки пер-
соналу, то намагаємося його постійно удо-
сконалювати. Проводяться стрільби, під 
час яких військовослужбовці закріпляють 
у пам’яті навики поводження зі зброєю, у 
тому числі й із груповою. 

– Території біля кордону мінували теро-
ристи, військові, як це враховується в служ-
бі, чи використовуються сапери?

– У нас є штатні сапери та спеціальні 
службові собаки, але взявши до уваги об-
становку на ділянці прикордонного заго-
ну, ми плануємо та проводимо спеціальні 
розвідувальні заходи спільно з сектором 
АТО, під час яких проводиться перевірка 
місцевості, населених пунктів, розміну-
вання доріг і споруд.

– Романе Євгеновичу, наскільки якісно 
вдається співпрацювати з місцевими ор-
ганами влади та взаємодіючими силовими 
структурами?

– Ми досить позитивно і плідно спів-
працюємо з органами державної влади. 
Минулого тижня голова облдержадміні-
страції Геннадій Москаль підписав роз-
порядження, де голови райдержадміні-
страцій отримали завдання у взаємодії з 
прикордонниками провести знищення 
об’їзних шляхів до тимчасово окупованої 
території. Також керівництво області буде 
підтримувати нашу ініціативу щодо додат-
кових режимних заходів – надання райо-
нам, які прилягають до лінії розмежуван-
ня статусу прикордонно-контрольованих. 

Щодо співпраці з силовими структу-
рами, то вона також добре налагоджена. З 
представниками силових відомств постій-
но проводяться спеціальні заходи, органі-
зовується та планується взаємодія на різні 
варіанти розвитку обстановки.

– Зараз у загоні служить чимало вій-
ськовослужбовців, домівки, родичі яких 
залишилися на території, окупованій те-
рористами. Як вирішуються їхні соціальні 
проблеми?

– Є такі військовослужбовці. Їхні 
рідні приїжджають у Старобільськ, Біло-
луцьк, зустрічаються. Розповідають, що 
на тимчасово окупованій території досить 
критична ситуація. Є проблеми із забез-
печенням харчами, питною водою, елек-
троенергією, зарплат не платять і ціни на 
продукти дуже високі. Я впевнений, що 
люди там розберуться і побачать, де прав-
да і яка держава надає можливість жити та 
працювати у повному обсязі. 

Що стосується вирішення житлового 
питання для цих та інших військовослуж-
бовців, то механізм компенсації вартості 
піднаймання житла є, але місцеві жителі 
не бажають здавати квартири офіційно. А 
велика кількість військових з різних сило-
вих структур збільшує попит. Водночас ми 

проводимо заходи з облаштування умов 
у самому управлінні, облаштовуємо нор-
мальні робочі кабінети, кинули проводку, 
встановили електробатареї, розраховуємо 
на встановлення модульних приміщень, 
тобто будемо й далі вдосконалюватися.

– Ділянку Вашого загону в народі нази-
вають лінією фронту, наскільки персонал 
морально готовий служити на фронті?

– Персонал загону згуртований, пат-
ріотично налаштований і розуміє, які за-
вдання виконує. Незважаючи на те, що в 
складних умовах, в окопах, в бліндажах 
доводиться нести службу, настрій у біль-
шості бойовий.

Ми приділяємо значну увагу патріо-
тичному вихованню особового складу, яке 
базується на державницьких позиціях, на-
ціональній ідеї, вірності українському на-
родові та Військовій присязі. Основні ви-
моги до персоналу – це відданість державі, 
порядність у всіх вимірах, висока сумлін-
ність і виконавська дисципліна. Особли-
во високі вимоги до прикордонників, які 
несуть службу у пунктах пропуску. Вони 
мають бути взірцем ввічливості.

Значна частина військовослужбов-
ців – мобілізовані. І, зважаючи на при-
стойне грошове забезпечення в зоні АТО, 
чимало з них задумуються залишитися 
на контракт ну службу. Для решти пер-
соналу теж непогані перспективи, адже 
служба тут – це можливості подальшого 
кар’єрного зростання. Крім того, є рішен-
ня Адміністрації, що військовослужбовці, 
які більше півроку проходили тут службу, 
мають право вибору нового місця служби 
за регіоном. Тому зараз іде оновлення пер-
соналу і я, наприклад, зустрічаю багатьох 
військовослужбовців, які служили в Чоп-
ському загоні. І ще є бажаючі, телефону-
ють, питають, кажуть: «Якщо командир 
поїхав, то й я поїду». 

Та й загалом ситуація тут напружена, 
але не критична. По приїзду сюди люди 
переоцінюють цінності, розуміють, куди 
вони потрапили. Так, є ризик, загроза, але 
коли виконувати всі заходи безпеки, чітко 
здійснювати всі вказівки та дотримувати-
ся вимог і розпоряджень, цей ризик мож-
на мінімізувати.                                               n

P.S. Перебуваючи в загоні ми бачили, що 
поряд із нелегкою службою тут постійно 
йде робота з покращення службових умов. 
На столах у бійців, крім звичних каші та 
макаронів, знаходяться волонтерські мед, 
варення та інші смаколики. Техніка ви-
користовується, фортифікаційні споруди 
будують на совість, адже роблять це не на 
показ, а для збереження життя. Загалом 
показуха тут не в моді, люди справжні й 
справа наша справжня!

Між двох зол: 
з одного боку – недруг, 
з іншого – не брат
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СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ

Костянтин КРИМСЬКИЙ

У Форумі взяли участь керів-
ники відомств прикордонних/
берегових охорон Болгарії, Грузії, 
Румунії, Російської Федерації, 
Турецької Республіки та України. 
Державну прикордонну службу 
України на заході представила 
офіційна делегація, яку очолив 
заступник директора Департа-
менту охорони держкордону – 
начальник управління Морської 
охорони контр-адмірал Микола 
Жибарєв.

Власне, саме Україна мала 
б цього року проводити зустріч 
на своїй території, але зважаючи 

на обставини, у яких опинилася 
наша держава, роль приймаючої 
сторони позачергово взяла на 
себе Турецька Республіка.

Головував на засіданні Коман-
дувач Берегової охорони Туреч-
чини контр-адмірал Хакан Устем. 
Учасники обговорили стан спів-
праці між відомствами прикор-
донних/берегових охорон чор-
номорських прибережних країн 
з листопада 2013 по грудень 2014 
року та оцінили його позитивно.

Відповідно до домовленос-
тей, досягнутих на минулорічно-
му саміті у Румунії, протягом 2014 
року проведено засідання чоти-
рьох робочих груп з найбільш 
актуальних напрямків співробіт-
ництва. Рекомендації, спільно 

відпрацьовані фахівцями у та-
кому форматі, були винесені на 
обговорення та після схвалення 
результатів затверджені керів-
никами прикордонних відомств, 
про що зазначено у заключному 
документі – Меморандумі зустрі-
чі. Зокрема, вирішено продовжу-
вати діяльність зазначених груп і 
в наступному році.

Участь у згаданому форумі 
покладає на Україну обов’язок 
щодо своєчасного обміну інфор-
мацією, аналізу стану співпраці 
між прикордонними відомства-
ми та, зрештою, сприяє зміцнен-
ню авторитету Держприкордон-
служби на європейській арені 
як надійного та прогнозованого 
партнера і дозволяє розширити 

потенціал співпраці з прикор-
донними відомствами країн чор-
номорського регіону.

Також це дає ефективну мож-
ливість упереджувати, не допус-
кати та блокувати можливі кроки 
російської сторони, спрямовані 
на відображення у рішеннях і 

документах Автономної Респуб-
ліки Крим як адміністративно-
територіальної одиниці у складі 
Російської Федерації та будь-які 
дії країн-членів, які можуть бути 
інтерпретовані як пряме або не-
пряме визнання будь-якої зміни 
статусу Криму.                                n

Чорноморська співпраця триває
У турецькому місті Стамбул відбулася XV щорічна зустріч керівників 
прикордонних відомств Чорноморських країн. 

НАРОДНА ПІДТРИМКА

Володимир ЗАХАРЧУК

Боротися за звання кра-
щого фахівця у Хмельниць-
кому зібралися ті, хто по-
передньо виборов першість 
у своїх загонах, а згодом – і 
в регіональних управліннях. 
Свої знання учасники де-
монстрували авторитетному 
журі у спеціалізованих кла-
сах із всебічним застосуван-
ням навчально-матеріальної 
бази кафедри прикордонно-
го контролю академії.

Для того щоб довес-
ти свій професіоналізм, 
конкурсанти для почат-
ку мали протягом години 
відповісти на 100 запи-
тань, присвячених знанню 
нормативно-правової бази 
у сфері перетину кордону.

Далі слід було довести 
вміння правильно ідентифі-
кувати особу, маючи у запа-
сі лише 5 секунд. Окремий 
блок із 50 питань стосувався 
порядку перевірки та ви-
вчення паспортів і вияв-
лення підробок. Після цього 
необхідно було продемон-
струвати знання іноземних 
та українських паспортних 

документів для закордонних 
поїздок іноземців і громадян 
України. Тож кожен інспек-
тор мав описати за десятьма 
поставленими запитаннями 
паспортний документ для 
поїздок за кордон.

Згодом кожен фіналіст 
отримав для перевірки 
паспорт і повинен був пе-
ресвідчитися у дійсності 
документа та встановити 
чи перебуває його власник 
на обліку. 

Також необхідно було 
скласти протоколи: адмі-
ністративного затриман-
ня особи, яка вчинила 
правопорушення та ви-
лучення паспортного до-
кумента. Оцінювалися й 
знання тактико-технічних 
характеристик приладів 
спеціальної техніки при-
кордонного контролю й 
практична демонстрація 
порядку роботи з ними.

Наостанок кандидати 
на звання кращого знав-
ця мали перекласти на 
одну з іноземних мов між-
народного спілкування 
(англійська, німецька, 
французька, іспанська) за-
пропоновані 15 запитань 
співбесіди з іноземцем. 

Тобто, лише з цього пе-
реліку стає зрозуміло – гідно 
пройти всі випробування 
здатен лише справжній про-
фесіонал.

Серед команд першість 
здобули посланці Західного 
регіонального управління, 
другими стали представники 
ОКПП «Київ». Символічна 
«бронза» дісталася Півден-
ному регіональному управ-
лінню. 

В індивідуальному за-
ліку перше місце вибороли 
старший лейтенант Оле-
на Лапінська та старший 
сержант Руслана Білозір 
(ЗхРУ). Другу сходинку 
посіли старший лейтенант 
Надія Безноско (АЧРУ) 
та прапорщик Ірина Ко-
синська (ПнРУ). Третіми 
серед переможців вияви-
лися представники ОКПП  
«Київ» – прапорщик 
Олексій Штепа та стар-
ший прапорщик Павло 
Плохінов.

Підбиваючи підсум-
ки змагань, представник 
управління прикордонно-
го контролю АДПСУ пол-
ковник Василь Барабаш 
подякував учасникам за 
високі результати та ви-
словив переконання, що 
найголов ніші перемоги у 
кожного з них ще попе-
реду. 

У свою чергу, тимчасово 
виконуючий обов’язки рек-
тора НАДПСУ полковник 
Олег Шинкарук зазначив, 
що академія спроможна 
якісно готувати справжніх 
фахівців для органів охоро-
ни кордону.                           n

Формула кращого
На базі Національній академії 
Держприкордонслужби України відбувся 
фінальний етап змагань серед інспекторів 
прикордонного контролю структурних 
підрозділів відомства. 

Едуард НІКІТЕНКО

Так, нещодавно до управління До-
нецького прикордонного загону та його 
підрозділів завітали представники спілки 
волонтерів Кіровограда. Цього разу акти-
вісти привезли в зону АТО люб’язно на-
дані жителями міста та області продукти 
харчування, цигарки, медикаменти, тер-
мобілизну та інші теплі речі.

Разом з волонтерами до прикордонни-
ків цього ж дня завітали й музиканти. Спі-
ваки рок-гурту «Проти течії», які, до речі, 
є лауреатами пісенного конкурсу «Черво-
на рута», потішили прикордонників своїм 
яскравим концертом. У перервах між піс-
нями перед присутніми виступив відомий 
поет з Кіровоградщини Артем Луценко. 
Талановитий митець презентував охорон-
цям рубежів книжки зі збірками своїх пат-
ріотичних віршів. 

Заступник начальника Донецького 
прикордонного загону з персоналу під-
полковник Руслан Цапюк подякував ак-
тивістам за щире прагнення допомагати 
прикордонникам. Натомість голова гро-
мадської організації «Народна самообо-
рона «Кіровоград» Володимир Муравйов 

висловив вдячність за теплий прийом, 
який організували прикордонники, та 
запевнив військовослужбовців у продов-
женні тісної співпраці на благо нашої дер-
жави. 

Принагідно зазначимо, що загалом 
з початку року окремі волонтери та во-
лонтерські організації надали підрозді-
лам Донецького прикордонного загону 
допомоги на суму понад 2 млн. 300 тис. 
гривень. Переважно – це одяг, броне-
жилети, продукти харчування, медика-
менти, паливно-мастильні та будівельні  
матеріали.                                                      n

Воїнам від волонтерів 
Кіровограда
У складних умовах несуть службу військовослужбовці 
Донецького прикордонного загону. І їхня самовіддана праця не 
залишається непоміченою. Належно оцінюючи мужність і стійкість 
бійців у зелених кашкетах, органи місцевого самоврядування, 
колективи підприємств, установ, організацій різних форм 
власності та звичайні небайдужі громадяни надають активну 
допомогу вартовим східних рубежів України. 

ПРОФЕСІОНАЛ
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ШЛЯХ ВОЇНА

Катерина СОРОКОПУД

Бойові побратими згадують, що пере-
буваючи на передовій Ігор Олексійович 
жодного разу не поскаржився на умови, 
в яких вони знаходилися, хоча не раз усім 
доводилося ночувати у полі просто неба. 
Він розумів: захищати територіальну ці-
лісність країни – це також значить берегти 
мирне життя і спокій своїх рідних і близь-
ких його серцю людей. З таким душевним 
настроєм 15 березня нинішнього року у 
складі мотоманевреної групи Навчаль-
ного центру Держприкордонслужби, що 
згодом отримає ім’я героя генерал-майора 
Ігоря Момота, майор Ігор Петрів відпра-
вився обороняти східні рубежі української 
держави. 

То був день, коли проводжаючи у 
відрядження свого чоловіка, дружина, 
уперше за майже 23 роки їхнього спіль-
ного життя, як ніколи відчувала: її серце 
переповнено страшною тривогою за ко-
ханого.

– Знаєте, – розповідала з вистраж-
даними від усього недавно пережитого 
очима миловидна жінка, – моя зустріч 
з Ігорем стала подарунком долі. Позна-
йомилися ми у вересні, а вже за декілька 
місяців, отримавши відпустку, він поїхав 
до моїх батьків просити благословення 
на шлюб. Отримавши його, ми відразу ж 
одружилися. Я була щасливою дружиною 
і мамою нашої доньки Ірини, – каже ледь 

стримуючи сльози вдова прикордонника 
Тетяна Володимирівна. 

Коли 1991 року 76-й гвардійський тан-
ковий полк Північної групи радянських 
військ з розпадом «великого і могучого» 
переїхав із Польщі на Черкащину, а зго-
дом його перевели у розпорядження но-
воутвореного прикордонного відомства, 
контракт ник Ігор Петрів залишився у 
строю патріотів, що присягнули на вір-
ність українському народові. 1994 року він 
закінчив Інститут прикордонних військ 
України та повернувшись до Навчального 
центру з двома лейтенантськими зіроч-
ками на офіцерських погонах став взі-
рцем сумлінного виконання своїх нових 
обов’язків у навчанні молодого покоління 
прикордонників. 

«У службі викладається на всі сто», – 
саме так образно можна охарактеризува-
ти суть усіх коротких за змістом подань 
старших начальників на офіцера Ігоря 
Петріва для присвоєння йому чергового 
військового звання. Перебуваючи протя-
гом трьох місяців у першому відрядженні 
на Сході країни, він під час телефонних 
дзвінків додому ніколи не розповідав дру-
жині, що насправді коїться у зоні бойових 
дій з проросійськими сепаратистами. На її 
схвильоване тривожне «Як ти там?» – від-
повідав завжди лаконічно: «Усе добре». І 
лише згодом Тетяна Володимирівна дізна-
ється від його бойових побратимів, щоб 
заспокоїти її й доньку, майор Ігор Петрів 
як тільки розпочинався бій, телефонував 
їм: «Коли мій мобільний не відповіда-

тиме, не турбуйтеся, у нас все гаразд, ми 
відпочиваємо». Але хіба можна обманути 
жіноче люб ляче серце? Тож Тетяна Воло-
димирівна, як і донька Ірина, зустрічали і 
проводжали кожен день з надією на швид-
ке повернення найдорожчої їм людини. 

Через довгі три місяці майор Ігор  
Петрів приїхав додому.

– Не відчуваючи землі під ногами я 
бігла назустріч батькові, – згадує київська 
студентка, майбутній юрист Ірина Петрів. 
– І ось я в його обіймах, і наче весь світ 
на мить завмер. Вечір ми провели разом 
однією сім’єю, тримаючись за руки, про-
говорили всю ніч. Тоді мене переповню-
вало лише одне бажання – більше ніколи 
не розлучатися. Але ж розуміла, коли буде 
потрібно ніхто і ніщо не зупинить бать-
ка – він знову поїде в зону АТО. Згодом 
тато поїхав і вже живим не повернувся, 
– низько схиливши голову, тихо, майже 
пошепки, закінчує свою сумну розповідь 
донька героя-прикордонника про батька, 
для якого з самого дитинства була най-
більшою улюбленицею. 

Тетяна Володимирівна тоді, жартую-
чи, навіть ображалася, що, мовляв, донька 
любить свого татуся більше, ніж маму.

– Майор Ігор Петрів віддав прикор-
донній службі понад 27 років. У зоні АТО 
він мав позивний «Дєд». – Я був здивова-

ний, коли після ротації, він знову повер-
нувся в наш стрій на Сході країни. Одне 
запитання було у мене до нього: «Навіщо 
ідете на такий ризик, адже є вислуга, зван-
ня, статус?» – На що він сказав: «А хто, як 
не ми!» – Іншої відповіді я не сподівався 
почути, – ділиться своїми споминами 
старший прапорщик Олег Іващенко. 

– З перших днів війни на Сході Ігор 
Олексійович перебував на передовій, – 
продовжував розповідати бойовий по-
братим. 12 липня 2014 року транспорт 
супроводу поранених підірвався на міні 
поблизу села Маринівка. Я не знаю, мож-
ливо, моя вина в цьому також є. Але я 
пройшов ці міни, а ось екіпаж майора Пе-
тріва не пройшов. По радіостанції я, як 
ведучий, дав команду: «Прохід за мною! 
Колія – в колію!». Всі знали, якщо йде 
така команда, водій має вести машину по 
міліметру слід у слід. Важко сказати, чому 
я пройшов, а другий екіпаж ні. Долі се-
кунди. Вибух. Проїхавши метрів 20–25, 
ми зупинилися. Перша думка була, що 
це засада. Але, як виявилося спрацюва-
ло два фугаси – один на його машину, 
інший – на мою передню. Та у мене була 
своя специфіка їзди. Я ніколи не їздив чу-
жими дорогами, мав своє відчуття, якщо 
помічав щось малопомітне, але підозріле, 
оминав машиною вправо чи вліво. Цього 
разу все було не так. На БТРі який піді-
рвався, знаходилося вісім бійців. Тих, 
хто сидів на броні, вибухом відкинуло 
у різні боки. «Дєд» у цей час, спустив-
ши ноги в люк, у повний зріст стояв на 
кріслі командира. Під час вибуху його не 
викинуло вибуховою хвилею, а затягнуло 
всередину. Башта була відірвана, двигун 
ще працював, Ігор Олексійович отримав 
важкі поранення. Йому вкололи зне-
болююче, але він прожив ще півгодини 
– врятувати його не вдалося. Був майор 
Петрів прекрасною людиною, високо-
класним спеціалістом по зброї, взірцем 
офіцерської вірності Військовій присязі.

За особисту мужність і героїзм, ви-
явлені у захисті територіальної цілісності 
України, майора Ігоря Петріва посмерт-
но нагороджено орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня.                                                         n

Останнє відрядження 
майора Петріва
Майор Петрів Ігор Олексійович віддав понад 27 років свого 
життя службі з охорони кордону. 12 липня нинішнього року 
він героїчно загинув у зоні АТО. Свій останній прихисток 
офіцер знайшов на черкаській землі. Поховано його зі 
всіма військовими почестями у селі Геронимівка, а в селі 
Руська Поляна одна із вулиць відтепер носить ім’я героя–
прикордонника Ігоря Петріва. 

У ПАМ’ЯТЬ НАЩАДКАМ

Андрій КУЧЕРОВ 

1979 року Сашко закінчив 
вісім класів середньої шко-
ли та вступив до професійно-
технічного училища. Закінчивши 
його, пішов працювати слюсарем 
на столичний завод «Ленінська 
кузня». 

Минуло зовсім небагато часу 
і юнака призвали до лав При-
кордонних військ. Сталося це 20 
травня 1983 року. За деякий час 
єдиний син у родині Новікових 
опинився в Афганістані. А 24 
квітня 1985 року Олександра Но-
вікова не стало...

– Про долю цього хлоп-
ця я дізнався з книги «Окли-
ком з віч ності», – розповідає 
ветеран-прикордонник, учас-
ник бойових дій у Афганістані 
Анатолій Соляник. На сьогодні 
з близьких родичів у Олексан-
дра Новікова не залишилося 
нікого. Я знайшов його похо-
вання на столичному Лісовому 
цвинтарі та встановив на могилі 
відзнаку: прикордонний стовп. 
Крім того, дізнався, що він нав-
чався в одній із київських шкіл  

Дарницького району. Саме тоді 
й виникла ідея про встановлен-
ня в ній меморіальної дошки... 

...Незважаючи на архівні ма-
теріали, свідчення очевидців і 
безліч написаних книг, знятих кі-
нофільмів та інформації у відкри-
тих джерелах, подробиці загибелі 
конкретного воїна – прикордон-
ника Олександра Миколайовича 
Новікова – до кінця невідомі. За 
наявними даними, він був водієм 
бронетранспортера та при фор-
суванні гірської річки його БТР 

потрапив під шквальний обстріл. 
Достеменно відомо, що Олек-
сандра за мужність і героїзм «при 
виконанні інтернаціонального 
обов’язку» посмертно нагоро-
джено орденом Червоної Зірки. 
Звичайно, ніяка нагорода не 
змогла замінити батькам єдиного 
сина, який віддав життя на чужій 
землі у двадцять один рік. 

Сьогодні Олександру Мико-
лайовичу Новікову виповнилося 
б 50 років. Але у спогадах рідної 
школи він залишиться молодим 
хлопцем у прикордонному од-
нострої. Саме таким зображе-
но Олександра на меморіальній 
дошці пам’яті, яку в урочистій 
обстановці відкрили у спеціалі-
зованій загальноосвітній школі 
№127 м. Києва.

– Сьогодні наша країна пере-
живає непрості часи. Але ми впев-
нені, що негаразди закінчаться і 
ми й надалі будуватимемо вільну, 
демократичну Україну. Наш на-
род з давніх-давен підтримує свя-
щенну традицію – вшановувати 
загиблих воїнів і вкарбовувати у 
свідомість прийдешніх поколінь 
пам’ять про бойові подвиги кра-
щих синів і доньок, які сповна ви-
конали свій військовий обов’язок 
– сказала директор школи Сидо-
ренко Людмила Василівна. 

Саме керівник навчального 
закладу та ветеран прикордон-
ник Анатолій Іва нович Соляник 

у присутності учнів школи та 
запрошених гостей відкрили у 
вестибюлі закладу меморіальну 
дошку пам’яті героїчно загибло-
го прикордонника, колишнього 
учня школи Олександра Новіко-
ва. 

Перед присутніми виступи-
ли також голова міської Ради 
ветеранів-прикордонників Ми-
хайло Нестеров, полковник у 
відставці, учасник бойових дій 
в Афганістані Григорій Мінін, 
головний спеціаліст відділу ви-
ховної роботи управління осві-
ти Дарницької в м. Києві РДА 
Вікторія Бекещенко та воїни-
афганці. Закінчилися урочистос-
ті виконанням одним із гостей-
ветеранів пісні про нелегку 
службу в Афганістані. 

Окремо хочеться виділити 
виступ ініціатора ідеї про вста-
новлення меморіальної дошки 
Анатолія Соляника. Незважаю-
чи на постійну увагу з боку влади 
та безлічі громадських організа-
цій, які займаються проблема-
ми воїнів-афганців, ініціатива 
щодо фінансової підтримки уві-
ковічення пам’яті загиблого 
прикордонника не знайшла до-
стойної підтримки. Гірко усві-
домлювати, що ця справа лягла 
на плечі лише небайдужих лю-
дей, які довели, що можуть до-
битися результату, попри глуху 
бюрократичну стіну...                  n

Герой 
афганської війни

Звичайний київський 
хлопчисько, 
дарничанин Сашко 
Новіков у 70–их роках 
минулого століття 
жив безтурботним 
життям школяра. Його 
оточували люблячі 
батьки та вірні друзі, 
рідним був двір в 
одному з київських 
районів. Радій та з 
упевненістю будуй 
плани на майбутнє! 
Проте життя згодом 
розпорядилося по–
своєму... 
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СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

Андрій КУЧЕРОВ

На сьогодні діє Наказ Адміністрації 
Держприкордонслужби від 20 травня 2014 
року № 51 «Про організацію в Державній 
прикордонній службі України роботи з 
призначення та виплати одноразової гро-
шової допомоги». У цьому документі ви-
значено алгоритм підготовки, розгляду та 
виплати цієї допомоги. Також визначено 
коло осіб, які входять до складу відповід-
них комісій. 

Цей Наказ базується на основі та ви-
могах Положення про Адміністрацію 
Державної прикордонної служби Укра-
їни та постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.12.2013 № 975 «Про за-
твердження Порядку призначення і ви-
плати одноразової грошової допомоги 
у разі загибелі (смерті), інвалідності 
або часткової втрати працездатності без 
встановлення інвалідності військовос-
лужбовців, військовозобов'язаних та 
резервістів, які призвані на навчальні 
(або перевірочні) та спеціальні збори чи 
для проходження служби у військовому  
резерві».

ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
ПИТАННЯ 

Для вирішення питання щодо мож-
ливості призначення та виплати од-
норазової грошової допомоги чи не-
можливості її виплати в регіональних 
управліннях, загонах Морської охорони, 
органах охорони державного кордону та 
органах забезпечення, розвідувальному 
органі, навчальних закладах, науково-
дослідній установі Державної прикор-
донної служби (далі – органи Держпри-
кордонслужби) утворюються комісії з 
питань виплати одноразової грошової 
допомоги. Персональний склад комісії 
затверджується наказом органу Держ-
прикордонслужби.

СКЛАД КОМІСІЙ
До складу Комісії з питань виплати 

одноразової грошової допомоги регіо-
нального управління Держприкордон-
служби входять:

– заступник начальника регіонально-
го управління з персоналу. Ця посадова 
особа є головою комісії;

– головний бухгалтер – начальник 
фінансово-економічного відділу. Він є 
заступником голови комісії;

– начальник відділу кадрів;
– начальник служби охорони 

здоров’я;
– помічник начальника регіональ-

ного управління з правової роботи – на-
чальник сектору правового забезпечення;

– посадова особа фінансово-еконо-
мічного відділу, яка є секретарем комісії.

До складу Комісії з питань виплати 
одноразової грошової допомоги органу 
Держприкордонслужби входять:

– заступник начальника органу Держ-
прикордонслужби з персоналу. Ця поса-
дова особа є головою комісії;

– головний бухгалтер – начальник 
фінансово-економічного відділу (служ-
би, відділення). Він є заступником голо-
ви комісії;

– начальник відділу (відділення, гру-
пи) кадрів;

– начальник служби охорони здо-
ров’я;

– помічник начальника загону з 
правової роботи – начальник групи 
правового забезпечення (старший 
юрисконсульт);

– посадова особа фінансово-
економічного відділу (відділення, 
служби), яка є секретарем комісії.

ПРАКТИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЙ 

Перший крок. За результатами роз-
гляду поданих документів комісії органів 
Держприкордонслужби приймають рі-
шення і начальники органів затверджу-
ють висновки щодо можливості виплати 
одноразової грошової допомоги або про 
неможливість виплати.

У разі ненадання особою, яка зверну-
лася за виплатою одноразової грошової 
допомоги всіх документів, подані доку-
менти повертаються заявникові для усу-
нення недоліків. 

Другий крок. Начальники органів 
Держ прикордонслужби в 15-денний тер-
мін з дня реєстрації всіх документів по-
дають до Адміністрації Держприкордон-
служби:

у разі загибелі (смерті) військово-
службовця:

– висновок про можливість виплати 
одноразової грошової допомоги або ви-
сновок про неможливість її виплати від-
повідно; 

– розрахунок одноразової грошової 
допомоги, підписаний начальником ор-
гану Держприкордонслужби та головним 
бухгалтером – начальником фінансово-
економічного відділу (відділення, служ-
би) і завірений печаткою;

– копію акта розслідування нещасно-
го випадку;

– копію акта про нещасний випа-
док, пов'язаний з виконанням обов’язків 
військової служби або копію акта про 
нещасний випадок, не пов'язаний з  
виконанням обов’язків військової служ-
би відповідно;

– засвідчені нотаріально заяви про 
відмову від одноразової грошової допо-
моги у разі відмови когось із членів сім'ї, 
батьків або утриманців від своєї частки 
одноразової грошової допомоги;

– документи, які збираються та пода-
ються на розгляд комісії (їх перелік зазначе-
но у номері газети № 43 від 14.11.14 стор. 4 
розділ «Які документи необхідно зібрати»).

У разі інвалідності військовослужбов-
ця, особи, звільненої з військової служби, 
чи втрати працездатності без встановлен-
ня інвалідності військовослужбовця:

– висновок про можливість виплати од-
норазової грошової допомоги або висновок 
про неможливість її виплати відповідно; 

– розрахунок одноразової грошової 
допомоги, підписаний начальником ор-
гану Держприкордонслужби та головним 
бухгалтером – начальником фінансово-
економічного відділу (служби, відділен-
ня) і завірений печаткою;

– копію акта розслідування нещасно-
го випадку;

– копію акта про нещасний випа-
док, пов'язаний з виконанням обов’язків  

в і й -
ськової 
с л у ж б и 
або копію 
акта про нещас-
ний випадок, не 
пов'язаний з виконан-
ням обов’язків військової 
служби відповідно;

– документи, які збираються та по-
даються на розгляд комісії (їх перелік за-
значено у номері газети № 43 від 14.11.14 
стор. 4 розділ «Які документи необхідно 
зібрати»).

НІХТО НЕ БУДЕ ЗАБУТИЙ
У разі розформування органу Держ-

прикордонслужби, в якому проходив 
службу померлий (загиблий) або звільне-
ний з військової служби військовослуж-
бовець, документи для визначення пра-
ва на отримання одноразової грошової 
допомоги подаються правонаступнику. 
Іншими словами, будь-який військово-
службовець не буде обділений увагою при 
прийнятті відповідних рішень, незважаю-
чи на організаційно-штатні зміни!

ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ РОЗМІР 
ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ

Розмір одноразової допомоги не зале-
жить від службового становища військо-
вослужбовця і становить:

– у разі загибелі (смерті) військово-
службовця, військовозобов’язаного або 
резервіста, якого призвано на навчальні 
(або перевірочні) та спеціальні збори чи 
для проходження служби у військовому 
резерві – 609 тис. грн. (500-кратний про-
житковий мінімум, встановлений зако-
нодавством, у 2014 році – 1218 грн.).

Допомога виплачується рівними част-
ками між особами, які мають право на її 
отримання. У разі відмови якоїсь із осіб 
від отримання одноразової грошової до-
помоги її частка розподіляється між ін-
шими особами, які мають право на її 
отримання;

– у разі встановлення військово-
службовцю, особі звільненій з військової 
служби інвалідності, що настала вна-
слідок поранення (контузії, травми або 
каліцтва), отриманого ним під час вико-
нання обов’язків військової служби або 
внаслідок захворювання, пов’язаного з 
виконанням ним обов’язків військової 
служби:

за 1 групу – 304,5 тис. грн. (250-крат-
ний прожитковий мінімум);

 за 2 групу – 243,6 тис. грн. (200-крат-
ний прожитковий мінімум);

 за 3 групу – 182,7 тис. грн. (150-крат-
ний прожитковий мінімум);

– у разі встановлення військовослуж-
бовцю, особі звільненій з військової 

служби інвалідності, що настала в 
період проходження військової 

служби, або внаслідок за-
хворювання, пов’язаного з 

проходженням ним військо-
вої служби, або встановлення 

особі, звільненій з військової 
служби, інвалідності не пізніше 

ніж через три місяці після звіль-
нення її з військової служби чи після 

закінчення тримісячного строку, але 
внаслідок захворювання або нещасного 
випадку, що мали місце в період прохо-
дження зазначеної служби:

 за 1 групу – 146,2 тис. грн. (120-крат-
ний прожитковий мінімум);

 за 2 групу – 109,6 тис. грн. (90-крат-
ний прожитковий мінімум);

 за 3 групу – 85,3 тис. грн. (70-кратний 
прожитковий мінімум);

– у разі встановлення військово-
зобов’язаному або резервісту інвалід-
ності, що настала внаслідок поранення 
(контузії, травми або каліцтва), заподія-
ного при виконанні обов’язків військової 
служби або служби у військовому резерві, 
або не пізніше ніж через три місяці після 
закінчення зборів, проходження служби 
у військовому резерві, але внаслідок за-
хворювання або нещасного випадку, що 
мали місце в період проходження цих 
зборів, служби у військовому резерві:

за 1 групу – 146,2 тис. грн. (120-крат-
ний прожитковий мінімум);

за 2 групу – 109,6 тис. грн. (90-крат-
ний прожитковий мінімум);

за 3 групу – 85,3 тис. грн. (70-кратний 
прожитковий мінімум);

– у разі часткової втрати працездат-
ності військовослужбовцю, який отри-
мав поранення (контузію, травму або 
каліцтво) під час виконання обов’язків 
військової служби без встановлення ін-
валідності – у розмірі, що визначається 
у відсотках від 85,3 тис. грн. (70-кратний 
прожитковий мінімум) залежно від сту-
пеня втрати працездатності, який вста-
новлюється медико-соціальними екс-
пертними комісіями (МСЕК);

– у разі часткової втрати працездат-
ності військовослужбовцем строкової 
військової служби, який отримав пора-
нення (контузію, травму або каліцтво) у 
період проходження військової служби 
– у розмірі, що визначається у відсотках 
від 60,9 тис. грн. (50-кратний прожитко-
вий мінімум) залежно від ступеня втрати 
працездатності, який встановлюється 
МСЕК;

– у разі часткової втрати працездат-
ності військовозобов’язаним або резер-
вістом, призваним на навчальні (або 
перевірочні) та спеціальні збори чи для 
проходження служби у військовому ре-
зерві, який отримав поранення (конту-
зію, травму або каліцтво) під час вико-
нання обов’язків військової служби без 
встановлення інвалідності – у розмірі, 
що визначається у відсотках від 60,9 тис. 
грн. (50-кратний прожитковий мінімум) 
залежно від ступеня втрати працездат-
ності, який встановлюється МСЕК.       n

Виплати не залежать 
від звань і посад
Ми продовжуємо публікації, які допоможуть нашим воїнам і 
сім’ям загиблих скористатися законним правом на отримання 
одноразової грошової допомоги. Сьогодні мова піде про 
порядок нарахування та розмір виплат. Допомогу у підготовці 
цього матеріалу надали фахівці фінансово–економічного 
Департаменту Адміністрації Держприкордонслужби України. 
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ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ
Свідоцтво про реєстрацію:

КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс: 

61023

Аліна Граділь
Миколаївська область. 
Допоможіть знайти 17-річну Аліну Граділь!
Аліна - жителька Миколаєва. 12 листопада 2014 року 

дівчина пішла з ліцею, у якому навчалася, 
та більше її ніхто не бачив.
Прикмети дівчини: виглядає на 18 років, 
165-170 см на зріст, середньої статури, 
овальне обличчя, каштанове волосся 
довжиною до плечей, сірі очі.

ФОТОФАКТ

Андрій ГЕРАСИМКІВ

Можливо, із неї колись виросте справ-
жня гроза терористів і контрабандистів, а 
нині Кнопка працює прикордонною со-
бачкою поза штатом. Кнопа, як її лагід-
но називають бійці відділу прикордонної 
служби «Щастя», має модний камуфляж, 
оздоблений патріотичними нашивками. 
Цуценя є справжнім талісманом і розрадою 
для бійців, які несуть службу на ділянці, 
де постійно лунають постріли. Коли хлоп-
ці повертаються зі служби, вигляд Кнопи 
мимоволі викликає посмішку та піднімає 
настрій.                                                               n

Кнопка Щастя

МИТЬ РОЗРЯДКИ

Ó купе потяга ¿дуть чоловік і три жін-
ки. Îдна каже:

– Ìені подобаються спортсмени. Ó них 
такі фігури, м’язи!

Äруга:
– À мені військові. Âони такі мужні, 

підтягнуті!
Третя:
– À я божеволію від індіанців. Ó них 

така засмагла шкіра!

×оловік:
– Äозвольте представитись: майстер 

спорту міжнародного класу підполковник 
×ингачгук!

*  *  *
– Петре, ти навіщо соковижималку 

зламав?
 – ß хотів сік вичавити.
 – ßкий?
 – Áерезовий.

Командир роти Командир áаталüйонуСолдат Генералісімус

ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ «ЛУГАНДИ» І «ДОНБАБВЕ»

Раби й работоргівці 
80 відсотків українців, які стали жертвами торгівлі людьми 2014 року, 
було продано в Росію. Про це, як повідомляє «РБК–Україна», йдеться 
в звіті представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ).

МІФИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ

Олег БОЙКО

Зокрема, з січня по вересень по-
точного року МОМ зареєструвало 642 
випадки торгівлі людьми в Україні. У 
звіті зауважили, що першість серед кра-

їн, куди українці потрапляють як раби, 
утримує Російська Федерація. Саме звід-
ти повернулося 80 відсотків постражда-
лих, які звернулися в МОМ цього року. 

Ще 15 відсотків повернулося з країн ЄС 
(Польщі, Німеччини та Словаччини). 
При цьому рівень внутрішньої торгівлі 
людьми в нашій країні суттєво знизився 
і становить всього 2 відсотки від загаль-
ного числа випадків. 

Дослідження МОМ встановило, 
що близько 90 відсотків жертв торгівлі 
людьми постраждало від трудової екс-
плуатації, більшість із них – чоловіки у 
віці до 35 років.

Зараз у МОМ прогнозують можливе 
збільшення кількості випадків торгів-
лі людьми через масове переміщення 
жителів Криму та Донбасу. Такі загро-
зи, пов’язані з внутрішню міграцією з 
тимчасово окупованої території та ра-
йонів проведення АТО бачать і в Мін-
соцполітики. Заступник міністра Ната-
лія Федорович зауважила, що з початку 
1990-их років понад 120 тисяч україн-
ців постраждали від торгівлі людьми за 
кордоном і нині міністерство робить усе 
можливе, щоб таких жертв серед україн-
ців було менше. 

Водночас дослідження, яке отримала 
2014 року група Walk Free, засвідчують, 
що по сусідству з Україною є країна, де 
один із найвищих рівень рабоволодін-
ня, це – Росія. Вона з показником 1,04 
млн., зайняла 5 місце антирейтингу кра-
їн з найбільшою кількістю рабів, про-
пустивши вперед Індію (14,3 млн.), Ки-
тай (3,2 млн.), Пакистан (2,05 млн.) та 
Узбекистан (1,2 млн.). Зважаючи на такі 
цифри, можна зрозуміти, чому росіяни 
купуються на вигадки кремлівської про-
паганди – про рабів, якими нібито роз-
раховується українська влада з військо-
вослужбовцями Нацгвардії…                 n

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Колектив Інформаційного агентства ДПСУ щиро 
та сердечно вітає колишнього редактора газети 
«Прикордонник України» полковника запасу 
ЖУРАВЛЬОВА Сергія Петровича з 50-річним 
ювілеєм!
Бажаємо козацького здоров’я, сімейного 
благополуччя, невичерпної наснаги у житті, 
успіхів у роботі, надійних друзів і мирного неба 
над головою!

Бажаємо здоров’я, тепла і добра,
Щоб усі негаразди згоріли дотла,
І жити в бадьорості років зі сто,
Щоб мирним і затишним було житло! 
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НОВАЦІЇ

Олена ТАЩИЛІНА

– Це оригінальний комбінований 
спрей-препарат, що має широкий спектр 
антибактеріальної та знеболюючої дії, 
що особливо важливо в польових умовах 
в зоні АТО. Лікувальна піна об'ємом до 
700 мл, випущена при одному натисненні 
з балончика вагою всього 60 г, здатна за-
крити значну поверхню рани та діє про-
тягом доби, надаючи час для транспорту-
вання пораненого в госпіталь, – розповіла 

завідувач лабораторії технології і аналізу 
лікарських засобів, кандидат фармацев-
тичних наук Олена Безугла.

Вона також відзначила, що розробка 
захищена авторськими свідоцтвами, про-
те до промислового впровадження поки 
що не дійшло.

– Для цього потрібні зацікавлений ви-
робник і зацікавлений замовник. Поки що 
їх немає, – додала пані Олена.                   n

Знеболити швидко та дієво
Вчені Харківського НТК 
«Інститут монокристалів» 
НАН України створили 
унікальний препарат для 
знеболення і знезараження 
ран у польових умовах.


