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Медичні гарантії воїнам

Загартований фронтом

Прикордонник
1
України
Заради безпеки суспільства

Серед переліку визначених законодавством
пільг і гарантій для учасників бойових дій майже
третина стосується медичної сфери.
Ми звернулися до фахівців управління
охорони здоров’я АДПСУ, які допомогли
підготувати та узагальнити весь
комплекс медичних пільг і можливості їх
реалізації.

Нині старший сержант Сергій Юхимчук
повернувся до звичного життя. Але ще рік тому він
зі своїми побратимами тримав оборону на блокпосту
«Балу». Тоді російські найманці практично
щодня накривали їх нищівним вогнем.
Та найтрагічнішою подією за весь період
своєї служби старший сержант Юхимчук
вважає вихід з дебальцівського «котла».

На сьогодні нормативно-правова база та
повноваження мають для прикордонників не
менше значення, ніж зброя і спорядження. Для
забезпечення ефективнішого реагування на
прояви гібридної агресії ворога наказом МВС
№ 1075 затверджено додаткові тимчасові
режимні обмеження у контрольованих
прикордонних районах.
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Прикордонник
України
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Щоби кожен ветеран позбавлявся болю ран
кордон за тиждень
Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî
1,287 ìëí îñ³á
òà 335 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Зàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 235 îñ³á,
çîêðåìà, 2 íåçàêîííèõ ì³ãðàíòè

Вèëó÷åíî 14 îäèíèöü çáðî¿
òà 99 áîºïðèïàñ³â,
80 ã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Зàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 3,94 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

Д Е Р Ж А В А
офіційно

Е-паспорт
уже скоро
З нового року українцям
видаватимуть електронні паспорти.
Про це повідомив міністр
внутрішніх справ України Арсен
Аваков під час звіту керівників
центральних органів виконавчої
влади, що належать до безпекового
блоку. Очільник МВС зазначив, що
наразі вже підготовлено до випуску
новий зразок українського паспорта
у вигляді карти з електронним
носієм. Його видачу розпочнуть
з 1 січня 2016 року. Водночас
Арсен Аваков підкреслив, що цей
документ стане одним із найбільш
сучасних та прогресивних у Європі.
Аби полегшити обслуговування
громадян, до паспорта будуть
«прив’язані» соціальне
страхування, медичні послуги та
інформація про наявність в особи
посвідчення водія, а також інших
документів. «Ключова філософія
наших сервісів – максимальне
спрощення вимог до громадянина
після базової ідентифікації особи»,
– акцентував міністр.
Ірина МАСТЕЛЬ

Реєстр військовозобов’язаних
Міністр оборони України
Степан Полторак повідомив про
те, що в рамках реформування
сектору обороноздатності країни
завершується створення єдиного
реєстру військовозобов’язаних.
Керівник вітчизняного оборонного
відомства зазначив, що 2016 року
військкомати будуть реформовані
в єдині центри обслуговування
військовослужбовців. Генерал
армії України Степан Полторак
відзначив, що на даний момент
сформовано 138 нових військових
комісаріатів. Нагадаємо, що вже
у січні – лютому наступного
року бійці, які були призвані за
четвертою хвилею мобілізації,
повернуться додому. Натомість
у Генеральному штабі ЗСУ
не виключають можливості
проведення сьомої хвилі мобілізації
у разі загострення військовополітичної ситуації в країні.
Світлана ДЕЙЧУК

ОБСЄ поселиться
в Горлівці
Спеціальна моніторингова
Місія ОБСЄ в Україні повідомила
про відкриття передової патрульної
бази в окупованій терористами
«ДНР» Горлівці. Перший
заступник голови місії Олександр
Хуг висловив переконання, що
присутність спостерігачів у цьому
районі повинна створити додаткову
мотивацію для підписантів
дотримуватися Мінських
домовленостей. Як українські, так
і російські представники спільного
Центру з контролю і координації
підтримали ідею створення нової
бази ОБСЄ. Раніше Місія відкрила
дві передові патрульні бази у
Волновасі Донецької області та
Новоайдарі на Луганщині. Третя
така база знаходиться в місті
Стаханові Луганськї області на
тимчасово окупованій території.
Іван КАЧУР
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Введено в дію
Указом Президента України
від 1 грудня 2015 року
№ 674/2015

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2015 року
Про пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на
2016 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки
і оборони України»
За результатами розгляду
пропозицій до проекту Закону
України
«Про
Державний
бюджет України на 2016 рік»
по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки
і оборони України» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
1. Кабінету Міністрів України:
1) запропонувати передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» видатки на
забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі
5 відсотків від валового внутрішнього продукту для сектору
безпеки і оборони України, а
саме: для Міністерства оборони
України, Головного управління
розвідки Міністерства оборони
України, Державної спеціальної
служби транспорту, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції України,
Національної гвардії України,
Державної прикордонної служби
України, Державної міграційної служби України, Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки
України, Управління державної
охорони України, Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України, у
тому числі не менше 3 відсотків від валового внутрішнього
продукту – на оборону, при
цьому фінансування потреб сектору безпеки і оборони України

передбачити в обсязі не менше
100,0 млрд гривень із загального
фонду державного бюджету;
2) передбачити видатки на
розвиток озброєння, військової та спеціальної техніки для
потреб Збройних Сил України з
урахуванням стандартів держав –
членів НАТО;
3) передбачити видатки на
виконання державних цільових
програм реформування та розвитку оборонно-промислового
комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних
виробничих потужностей для
виготовлення продукції оборонного призначення для забезпечення потреб Збройних Сил
України та інших військових
формувань в обсязі 1 711,0 млн
гривень;
підпункт 4 – Таємно;
5) ужити у першому півріччі 2016 року в установленому
порядку заходів щодо оптимізації чисельності суб’єктів сектору безпеки і оборони України
з урахуванням стану безпекового
середовища України і фінансовоекономічних можливостей держави;
6) ужити у 2016 році заходів
щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності
суб’єктів сектору безпеки і оборони України за такими пріоритетними напрямами:
модернізація
державної
системи спеціального зв’язку
та захисту інформації, зокрема
створення та забезпечення функціонування національної телекомунікаційної мережі;

посилення системи протиповітряної оборони держави та
можливостей авіації Повітряних
Сил Збройних Сил України;
розширення
спроможностей агентурної розвідки, нарощування потенціалу радіоелектронної, повітряної та космічної
(насамперед видової) розвідок;
абзац п’ятий – Таємно;
посилення контррозвідувального захисту та боротьба з тероризмом і диверсійною діяльністю;
проведення
інтенсивної
бойової підготовки військових
частин та підрозділів сил оборони;
облаштування державного
кордону України та оновлення
корабельно-катерного
складу
загонів Морської охорони Державної прикордонної служби
України;
абзац дев’ятий – Таємно;
абзац десятий – Таємно;
реалізація соціальних і правових гарантій військовослужбовців та членів їх сімей;
7) підготувати у двотижневий строк після прийняття Верховною Радою України Закону
України
«Про
Державний
бюджет України на 2016 рік»
проект основних показників державного оборонного замовлення
на 2016 рік та подати на розгляд
Раді національної безпеки і оборони України;
8) затвердити у місячний
строк після прийняття Верховною
Радою України Закону України
«Про Державний бюджет України
на 2016 рік» основні показники
державного оборонного замовлення на 2016 рік.

2. Міністерству оборони
України, Генеральному штабу
Збройних Сил України, Національній гвардії України забезпечити у 2016 році поетапне комплектування бойових військових
частин Збройних Сил України
та Національної гвардії України
військовослужбовцями за контрактом, насамперед посад, що
визначають боєздатність таких
частин.
3. Міністерству закордонних
справ України разом із Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України,
Службою безпеки України у 2016
році активізувати роботу щодо
використання ресурсів трастових
фондів НАТО, іншої міжнародної
технічної та гуманітарної допомоги з метою нарощування оборонного потенціалу України.
4. Міністерству фінансів
України:
1)
забезпечити протягом
2016 року своєчасне та відповідно до об´рунтованих потреб
фінансування
видатків
за
бюджетними програмами, спрямованими на забезпечення діяльності і реформування суб’єктів
сектору безпеки і оборони України та розвиток сектору безпеки і
оборони України;
2) посилити контроль за додержанням вимог бюджетного законодавства у сфері національної
безпеки і оборони та забезпечити
своєчасне реагування на факти
порушення такого законодавства.
Секретар
Ради національної безпеки
і оборони України
О. ТУРЧИНОВ

співпраця

Контроль з повітря
З метою посилення
боротьби з протиправною
діяльністю на державному
кордоні та використанням
зловмисниками малих
літальних апаратів
вертольоти Збройних Сил
України разом із прикордонними
нарядами на борту почали
здійснювати моніторингові
польоти вздовж лінії
державного рубежу.
Аліна ДАНИЛЮК
Перше таке патрулювання вже відбулося. Зокрема, вертольотом Мі-8 від полку
армійської авіації ЗС України, на борту якого
перебувала мобільна прикордонна група,
здійснено обліт ділянок рубежу в межах відповідальності Мостиського та Львівського
загонів. У ході перевірки порушення повітря-

ного простору та інших ознак протиправної
діяльності не виявлено.
Крім того, для повітряного патрулювання
кордону Збройні Сили України задіяли літак
Л-39, пілоти якого проводили моніторинг
обстановки в тилових районах на ділянці Чернівецького загону.
Протягом цього місяця відбудеться ще
кілька таких обльотів на ділянках відповідальності Львівського, Мостиського та Чопського
загонів. Прикордонні наряди з бортів повітряних суден здійснюватимуть моніторинг ситуації та повідомлятимуть про можливі протиправні дії вартовим рубежу на землі. Під час
виконання польотів при управлінні органів
охорони кордону діятимуть групи швидкого
реагування, які зможуть оперативно реалізувати інформацію, отриману від колег з повітря.
Також під час спостереження за контрольованими прикордонними районами вартові
рубежу відстежуватимуть місця можливого
злету та посадки малих літальних апаратів,
які контрабандисти використовують для переправлення товарів через українсько-польську
та українсько-словацьку ділянки рубежу. n
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співробітництво

Начальник відділу
Агенції зменшення загроз
Міністерства оборони США
Джоана Л. Вінтрол зустрілася
з начальником Східного
регіонального управління
Держприкордонслужби
України полковником Сергієм
Бідилом.

Мирон СИДОР

Ви першими відгукнулися на
запит щодо підтримки нашої країни, першими надали матеріальнотехнічну допомогу у вигляді автомобільної та інженерної техніки,
засобів зв’язку та автоматизації,
приладів дистанційного контролю
і спостереження, – зазначив Сергій Бідило.
Загалом підрозділи Східного
регіонального управління в рамках
міжнародної технічної допомоги
отримали 166 автомобілів (44 вантажних автомобілі, 61 патрульний
автопозашляховик, 44 мікроавтобуси, машини зв’язку, інженерну
техніку тощо), із них – 87 одиниць
броньованої техніки. Завдяки
сучасному транспорту вдалося
значно покращити ефективність
застосування сил і засобів, збільшити мобільність та можливість
оперативно здійснювати всі види
забезпечення, а в підсумку – під-

вищити бойову готовність підрозділів. Проте найголовніше те,
що під час обстрілів зі стрілецької зброї та мінометів, підриву на
мінах і фугасах броньована техніка у 31 випадку врятувала життя
більше 130 військовослужбовців.
Наразі ситуація відрізняється
від тієї, що була протягом останніх десятиліть, але стикаючись
з новими загрозами і викликами
в умовах складної суспільнополітичної обстановки та військової агресії з боку Російської Федерації, вартові продовжують виконувати завдання за призначенням
і вживати заходів щодо забезпечення належного рівня безпеки на
всіх ділянках рубежу.
Крім того, американська
делегація відвідала два підрозділи Харківського загону: відділ
прикордонної служби «Дергачі»,
МПП «Гоптівка» та окрему комен-

датуру швидкого реагування, де
іноземні експерти ознайомилися
з інженерно-технічним облаштуванням межі. У рамках державної
програми «Європейський вал» ця
складова кордону удосконалюється. Наразі здійснюється перехід
до нових технологій, підрозділи
посилюються сучасними засобами
зв’язку, приладами дистанційного
контролю і відеоспостереження,
сучасними системами радіолокаційного та тепловізійного спостереження. Інтенсивно ця робота
ведеться сьогодні саме на ділянці
відповідальності
Харківського
загону.
На завершення пані Джоана
Л. Вінтрол подякувала за теплий
прийом та запевнила, що Агенція
зменшення загроз Міністерства
оборони США й надалі плідно
співпрацюватиме з прикордонниками.
n

громадська організація

Надійне плече ветерана
Відбулася VII
звітно-виборча
конференція
Організації
ветеранів
Державної
прикордонної
служби України.
На заході
були присутні
заступник Голови
Служби генераллейтенант
Олег Бляшенко
та заступник
директора
Департаменту
– начальник
управління
по роботі з
персоналом
Департаменту
персоналу генералмайор Валерій
Калюжний.

Андрій КУЧЕРОВ
Інтереси
ветеранів-прикор
донників, які мешкають в областях,
представляли 76 делегатів, котрі
прибули у столицю на цей захід.

Головні питання, що розглядалися на конференції, – звіти
Комітету організації ветеранів
відомства та ревізійної комісії за
чотири роки діяльності. Доповіді було сприйнято позитивно та
у підсумку роботу ветеранської
організації оцінено як задовільну.

Також відбулися вибори
нового складу організації ветеранів (тепер це 28 осіб) та визначено, хто входитиме у ревізійну
комісію. Вдруге поспіль перемогу
на виборах отримав генераллейтенант у відставці Анатолій
Макаров. Крім того, Анатолія
Андрійовича обрано делегатом
на VII з’їзд організації ветеранів України, який відбудеться у
березні наступного року.
Наприкінці офіційної частини делегати конференції одноголосно прийняли звернення до
персоналу Державної прикордонної служби.
Крім того, підбито підсумки
огляду-конкурсу на кращу первинну ветеранську організацію
відомства. Згідно з результатами
перше місце посіла Черкаська
обласна громадська організація,
а кращими визнали Харківську,
Чернівецьку, Одеську та Запорізьку організації.
n

Звернення ветеранів-прикордонників до воїнів Державної прикордонної служби України
Дорогі бойові друзі!
Ми, делегати VII Всеукраїнської конференції організації ветеранів Державної прикордонної служби України, від імені побратимів
з гордістю доповідаємо, що свій військовий
обов’язок перед Батьківщиною виконали з гідністю й честю.
Сьогодні ми продовжуємо працювати
– допомагати в охороні та обороні державного рубежу України, передавати службовий
досвід, бойову майстерність, а також патріотично виховувати підростаюче покоління.
Відданість
Вітчизні,
українському
народу стали характерними рисами воїнів-

прикордонників. Ми горді тим, що службові
та бойові традиції старшого покоління примножуються. Отже, насіння слави, доблесті,
мужності та героїзму впали в благодатний
ґрунт. Впевнені, що історичну естафету передали в надійні руки.
Підтвердженням цього свідчить те, що за
проявлені мужність і героїзм щодо захисту та
оборони державного кордону України в 2014–
2015 роках понад 600 прикордонників удостоєні
державних нагород.
Дорогі наші бойові друзі та колеги!
Не на словах, а на ділі примножуйте й надалі
славні традиції, докладайте максимум зусиль
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гарячі будні
Скарб у трусах

Америка нам помагатиме й далі

У ході візиту американська
гостя ознайомилася з ситуацією на
східному рубежі та заходами, які
вживаються з посилення його охорони. Сергій Бідило подякував за
високу оперативність у прийнятті
рішень щодо допомоги у посиленні потенціалу вартових Сходу
задля забезпечення регіональної
та європейської безпеки, протидії
екстремістським проявам і загрозам, адже сьогодні доводиться
виконувати завдання в умовах
зовнішньої агресії.
– Прикордонна служба України
у рамках розвитку орієнтувалася
на європейський зразок охорони
рубежу, де відомство виконує правоохоронні функції. Однак сьогоднішні
реалії змусили нас повертатися до
воєнізованої системи охорони. У
цей непростий час ми відчули беззаперечну підтримку наших західних партнерів, а саме з боку Агенції
зменшення загроз МО США.

Прикордонник
України

для забезпечення безпеки країни та її рубежів.
Завжди пам’ятайте, що ви – обличчя нашої незалежної держави, адже першими зустрічаєте й
останніми проводжаєте гостей України. Підтверджуйте авторитет країни на міжнародній арені. Будьте мужніми, стійкими, чесними,
гідними слави своїх батьків і дідів! Дорожіть і
пишайтеся зеленим кольором своїх погонів та
кашкетів – кольором вірності й довіри!
Міцного вам здоров’я, особистого щастя,
успіхів у нелегкій, але почесній прикордонній
службі! Ветерани-прикордонники думками
і серцем з вами й завжди готові прийти на
допомогу.

Військовослужбовці, які
прибули на посилення з Харкова
і несли службу в контрольному
пункті «Георгіївка» на Донеччині,
затримали громадянина України,
який намагався провезти ювелірні
вироби, коштовне каміння та
старовинні монети в спідній білизні.
Молодик прямував на тимчасово
непідконтрольну територію.
Прикордонники звернули увагу,
що той помітно хвилюється,
тому прийняли рішення провести
ретельну перевірку. Інтуїція не
підвела: металошукач спрацював
на пахову область 28-річного
уродженця Луганщини. Після цього
чоловік зізнався та дістав із спідньої
білизни 6 пакунків із ювелірними
виробами вагою 260 грамів та 18
пакунків з дорогоцінним камінням,
попередньо перлинами, діамантами
тощо. Окрім того, контрабандист
мав при собі старовинні монети
Німеччини, США та Росії,
найдавніша з яких датована 1845
роком випуску. Для з’ясування всіх
обставин правопорушника передали
співробітникам СБУ.
Мирон СИДОР

Терористичні
трейдери
Оперативники Харківського
загону провели спецоперацію
по виявленню та дискредитації
схем незаконного переміщення
товарів і вантажів на тимчасово
непідконтрольну територію. У
цьому злочинному бізнесі були
задіяні українські, казахські,
білоруські та узбецькі фірми.
Через нефункціонуючі пункти
пропуску «Ізварине» та «Успенка»
ділки російською територією
постачали різноманітні товари
терористам ЛНР і ДНР. Згодом
автомобілі прибували в Україну
за новою партією краму. А
мешканець Макіївки, слідуючи
на виїзд з України, знахабнів
настільки, що під час прикордонномитного оформлення пред’явив
товаросупровідні документи,
завірені печатками терористичної
організації. Вартість вилученого у
нього товару становила більше 500
тисяч гривень. Загалом у результаті
оперативних заходів притягнуто
до відповідальності п’ятьох
представників фірм, вилучено
п’ять вантажівок на суму понад 2,7
мільйона гривень.
Оксана ІВАНЕЦЬ

Бурштин
на сніданок
У пункті пропуску «Бориспіль»
за інформацією офіцерів управління
внутрішньої та власної безпеки
Держприкордонслужби спільно зі
співробітниками СБУ затримано
громадянина Китаю 1980 року
народження. Під час огляду
його багажу з’ясувалося, що у
коробках з-під дитячого харчування
знаходяться пакунки з камінням
бурштину загальною вагою
близько 5 кілограмів 700 грамів.
Після складання адмінпротоколу
порушника передано представникам
СБУ для встановлення деталей
контрабанди. Попередня вартість
вилученого каменю складає близько
600 тисяч гривень.
Людмила ТКАЧЕНКО
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Прикордонник
України
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учасникам АТО

Щоби кожен ветеран позбавлявся болю ран
Пройшов місяць відтоді,
як Верховна Рада України
ухвалила закон, що зобов’язує
військовослужбовців, котрі
несли службу в зоні АТО,
пройти медико-психологічну
реабілітацію.
Необхідність такого кроку
обґрунтована у пояснювальній
записці до законопроекту:
«Як свідчить міжнародний
досвід, учасники бойових дій
після повернення до мирного
життя, впродовж наступних
10–20 років можуть стати
загрозою як для власних сімей,
так і для всього суспільства.
За статистикою,
98 відсотків з них
потребують кваліфікованої
допомоги внаслідок впливу
бойових стрес-факторів».
За коментарями з цього
приводу редакція газети
звернулася до фахівців
відомчого санаторію
«Аркадія».
Записав Андрій КУЧЕРОВ
Начальник клінічного санаторію «Аркадія» полковник медичної служби Олена
Футрук:
– Ідея щодо необхідності створення
реабілітаційного відділення у «Аркадії»
виникла дев’ять років тому, коли наш заклад
ще мав статус центру оздоровлення та відпочинку. Тоді ми звернули увагу на необхідність системних реабілітаційних заходів для
наших військовослужбовців, а також ветеранів служби, які після виходу на пенсію отримують «у спадок» чимало професійних захворювань. Однак щоб мати законні підстави для
проведення необхідної діагностики та лікування, нам спочатку потрібно було виконати
низку вимог. Так, спочатку «Аркадія» стала
санаторієм, а згодом – клінічним медичним
закладом.
Своєрідний іспит на профпридатність
ми склали навесні минулого року. Тоді в
наш санаторій прибули військовослужбовці,
які відмовилися служити окупаційній владі
Криму, та їхні родини. Крім термінової евакуації варіантів у цих людей не було.
Саме тоді підтвердилося професійне правило: «Не всі поранені фізично, але у всіх
травмована душа». Звичайно, люди перебували у стресовому стані. Ми проводили
роботу не лише з прикордонниками, а й із
їхніми сім’ями. У багатьох були діти. У роботі
з неповнолітніми ми вже мали певний досвід,
оскільки «Аркадія» тривалий час опікується

сиротами декількох одеських інтернатів. Ми
маємо можливість спостерігати за їхнім станом та проводити соціальну адаптацію. Діти
з великим задоволенням їздять на екскурсії у
прикордонні підрозділи, де їм розповідають
про військову службу. Таким чином знищується психологічний бар’єр, і ми дуже радіємо, коли наші зусилля приносять позитивний
результат. З іншого боку, персонал санаторію
отримує безцінний практичний досвід.
Звернувшись до керівництва відомства
з проханням скоригувати штатну структуру
реабілітаційного відділення, ми отримали підтримку, за що дуже вдячні. Тож нещодавно на
постійній основі у санаторії почали працювати лікар-травматолог, психотерапевт і педіатр.
Нинішнього року ми закупили додаткову
фізіотерапевтичну апаратуру. Великі надії
також покладаємо на новий бальнеогрязелікувальний корпус, який запрацює після
завершення всіх юридичних процедур. А
ще – ми прагнемо, щоб у недалекому майбутньому кожен військовослужбовець, який
прибуватиме до нас для реабілітації, мав
індивідуальну програму оздоровлення. У
цьому сенсі варто сказати, що прикордонна

«Аркадія» та санаторій СБУ «Одеса» стали
першими медичними закладами, де реалізуватиметься спільний пілотний проект, про який
більш детально розповість моя колега.
Завідувачка відділення фізіотерапії
клінічного санаторію «Аркадія» Ірина
Бабова:
Змінивши законодавство, Україна
вчинила з медичної точки зору дуже правильно. Про що говорить світовий досвід?

Як приклад хочу навести найстаріший
санаторій України – «Куяльник» (тепер
Одеський санаторій ім. М.І. Пирогова), який
пише власну біографію з 30-их років ХІХ
століття. Саме на його базі успішно відновлювали фізичні та душевні рани ще ветерани
Кримської війни. Саме в ті роки «Куяльник»
активно розбудовувався, а його медики отримали безцінний досвід та запровадили багато
передових на той час новацій. Сьогодні цей
медичний заклад є лідером у справі реабілітації та входить у систему «Укрпрофоздоровниці», що об’єднує більш ніж 80 санаторнокурортних закладів, розташованих у різних
кліматичних регіонах України.
Однак повернемося до реабілітації військовослужбовців, зокрема, прикордонників, які брали участь у бойових
діях. У взаємодії з державною установою
«Український НДІ медичної реабілітації та
курортології МОЗ України» було запроваджено пілотний проект «Аркадія» з практичної розробки показань і протипоказань
по направленню військовослужбовців на
санаторно-курортну реабілітацію. Окремо
хочу зауважити, що саме за нашою ініціативою прикордонний санаторій став своєрідною базою для таких досліджень.
У нас під наглядом перебувало 44 прикордонники віком 35 – 40 років, які брали
участь в антитерористичній операції. Всі
вони направлені з госпіталів Державної
прикордонної служби України.
Ми провели прискіпливий аналіз цієї
групи, склали для кожного індивідуальну
програму реабілітації та дали поради на
майбутнє. У цьому нам допомагали фахівці
інституту медичної реабілітації та курортології.
Клінічний стан хворих характеризувався значною тяжкістю, ушкодженням
багатьох зон, поєднанням поранень, важкими ускладненнями (посттравматичні
обмеження рухів, больові синдроми, порушенням сну тощо), а також наявністю
посттравматичного стресового розладу. Я
недарма так детально про це розповідаю.
Сучасна зброя за останні кілька десятиліть
зробила величезний крок уперед щодо своїх
руйнівних властивостей до того ж у поєд-

Військові, повернувшись із зони бойових дій
потребують особливої уваги і повинні регулярно
обстежуватись у медичних закладах, отримуючи
відповідну фахову допомогу.
Дослідження, які свого часу зробили у
США, виявили, що переважна більшість
ветеранів війни у В’єтнамі, крім поранень,
мала посттравматичний стресовий розлад.
Навіть більше: чотири з п’яти колишніх
вояків демонстрували «свіжі» симптоми,
хоча після завершення бойових дій минув
не один десяток років. Це свідчить про
те, що військові, повернувшись із зони
бойових дій потребують особливої уваги і
повинні регулярно обстежуватись у медичних закладах, отримуючи відповідну
фахову допомогу.
Не є виключенням і українські військові.
Однак у нашому суспільстві подекуди існує
хибна думка, що така реабілітація для
вітчизняних медиків – справа нова і ми до
неї не готові. Це не так. У нашій державі є
досвідчені фахівці та, найголовніше, існує
розгалужена система різнопрофільних
медичних закладів, які займаються цією
проблематикою. Маючи семирічний досвід
роботи завідувачкою відділення для хворих
з травмами та захворюваннями опорнорухового апарату в санаторії «Жовтень»,
що на Київщині, я можу професійно підтвердити ефективність вітчизняних методів
реабілітації.

нанні із спустошенням психіки...
Усі наші підопічні отримали індивідуально підібрану комплексну санаторнокурортну реабілітацію: це психотерапія,
кліматолікування, лікувальна гімнастика,
масаж, апаратна фізіотерапія та тепло- бальнеолікування.
По закінченні реабілітаційних програм
лікарі провели індивідуальне опитування.
За його результатами позитивна динаміка
спостерігалась у 93 відсотків поранених.
Вони констатували зменшення болю, збільшення обсягу рухів у суглобах, поліпшення
сну, загоєння ран тощо. Це стан фізичний.
Що ж стосується психології, то після
проведення відновлювального лікування
людина легко компенсує втрачений час за
рахунок того, що стає більш контактною,
її мозок не навантажений стресом і працює
інтуїтивніше. Вона без зусиль і агресії знаходить контакт з оточуючими.
На завершення хочу додати, що для
вирішення проблеми зняття хронічного
стресу, підвищення активності людини у
медицини сьогодні є великі можливості. І на
моє тверде переконання, вони сконцентровані саме в санаторно-курортних закладах.
Ми до цієї роботи готові.
n
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варто знати
Серед переліку визначених
законодавством пільг і
гарантій для учасників
бойових дій майже третина
стосується медичної сфери.
Це цілком справедливо,
адже люди, які пройшли
війну, почасти потребують
не лише лікування, а й
додаткового обстеження,
реабілітації та психологічної
підтримки. І хоча в офіційних
документах чітко визначено,
на яку конкретно допомогу
може претендувати воїн,
сам механізм її отримання
потребує конкретних
роз’яснень. З цією метою
ми звернулися до фахівців
управління охорони
здоров’я Адміністрації
Держприкордонслужби,
які допомогли підготувати
та узагальнити весь
комплекс медичних пільг і
можливості їх реалізації як
для співробітників Служби,
так і для тих, хто звільнився
з її лав.

Медичні гарантії воїнам
Безкоштовне отримання ліків,
лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів і виробів медичного
призначення за рецептами лікарів
Як отримати?
Отримати їх можна лише у державних
та комунальних медичних закладах. Для
цього необхідно звернутися до державної
аптеки, закріпленої за відповідним мед
закладом, лікар якого надав рецепт, або за
місцем проживання, пред’явивши посвідчення учасника бойових дій та рецепт.
Якщо особа обслуговується у відом
чому медичному закладі, то отримати
ліки можна в аптеках, закріплених за
таким закладом, за рецептом лікаря цього
закладу.
Першочергове безоплатне
зубопротезування
за винятком протезування
з дорогоцінних металів
Як скористатися?
Щоб скористатися цією пільгою, необхідно пред’явити посвідчення учасника
бойових дій у державному закладі охорони здоров’я за місцем перебування на
медичному обслуговуванні.
Безоплатне забезпечення
санаторно-курортним лікуванням
або отримання компенсації
його вартості
Учасники бойових дій забезпечуються
санаторно-курортним лікуванням за наявності медичних показань та відсутності
протипоказань, мають право вільного
вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю лікування, путівки до
якого придбані за рахунок коштів державного бюджету.
Куди звернутися?
Учасникам бойових дій, які не проходять військову службу, необхідно
звернутися до структурних підрозділів
з питань соціального захисту населення
районних, міських у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів
міських рад (відповідно до реєстрації за
місцем проживання) для постановки на
облік для санаторно-курортного лікування.

Учасники бойових дій з числа військовослужбовців і пенсіонерів Держприкордонслужби забезпечуються путівками
управлінням охорони здоров’я Департаменту персоналу Адміністрації Держ
прикордонслужби (військовослужбовці
– через органи Держприкордонслужби,
пенсіонери – безпосередньо управлінням).
На сьогодні чинним законодавством
передбачено забезпечення учасників
бойових дій безоплатними путівками
для санаторно-курортного лікування
один раз на рік.
Як отримати путівку
учасникам бойових дій,
які не проходять військову службу?
Перше. Взяти
довідку для отримання
путівки
(форма
070/о)
у тій лікувальній
установі, де учасник бойових дій перебуває
на медичному забезпеченні
(довідка надається всіма закладами охорони здоров’я на підставі рішення санаторно-курортної
відбіркової комісії або лікарськоконсультаційної комісії).
Друге. Стати на облік у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, міської у м. Києві державної адміністрації,
виконавчих органів міських рад за місцем
реєстрації проживання, звернувшись туди
із такими документами: паспорт, посвідчення УБД, медична довідка за формою
070/о.
Як отримати путівку учасникам
бойових дій – військовослужбовцям та
пенсіонерам Держприкордонслужби?
Перше. Отримати довідку (форма
070/о) у тій лікувальній установі, де учасник бойових дій перебуває на медичному
забезпеченні (довідка надається всіма
закладами охорони здоров’я на підставі
рішення санаторно-курортної відбіркової комісії або лікарсько-консультаційної
комісії).
Друге. Військовослужбовцям за місцем проходження військової служби звернутися рапортом по команді про надання
путівки, до рапорту додати довідку за формою 070/о.

Пенсіонерам подати до управління
охорони здоров’я Департаменту персоналу Адміністрації Державної прикордонної служби України (м. Київ, вул. Володимирська, 26) заяву про надання путівки,
до заяви додати довідку за формою 070/о,
копію посвідчення учасника бойових дій
та копію паспорта.
Учасники бойових дій – військовослужбовці та пенсіонери
Держприкордонслужби – забезпечуються безоплатними сана
торно-курортними путівками
до
відомчих
санаторно-курортних
закладів. За необхідністю спеціалізованого санаторнокурортного
лікування Держприкордонслужбою здійснюється
закупівля
путівок до санаторіїв
інших відомств.
Що ж стосується компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування учасникам бойових
дій, то вона виплачується
за їх бажанням у розмірі вартості такого лікування на час
його проведення, але не більше
ніж середня вартість санаторнокурортної путівки, яка затверджується щороку відповідним наказом
Міністерства праці та соціальної політики України. Грошова компенсація виплачується особам через два роки після звернення із заявою про виділення путівки або
виплату грошової компенсації, якщо вони
протягом цього періоду не отримували безоплатної санаторно-курортної путівки.
Які документи потрібні для виплати
компенсації?
– заява про виплату компенсації до
відповідного, за місцем реєстрації, управління праці та соціального захисту населення, структурних підрозділів з питань
праці та соціального захисту населення
виконавчих органів влади;
– документи: про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки, про
підтвердження проходження санаторнокурортного лікування або зворотний талон
санаторно-курортної путівки.

Користування при виході на пенсію
чи зміні місця роботи поліклініками
та госпіталями, до яких учасники
бойових дій були прикріплені за
попереднім місцем роботи
Інструкцією про порядок надання
медичної допомоги у закладах охорони
здоров’я Державної прикордонної служби
України, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби, учасники бойових дій з числа дійсних та колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби
внесені до переліку прикріплених контингентів осіб, які перебувають на медичному обслуговуванні в закладах охорони
здоров’я прикордонного відомства.
Щорічне медичне обстеження
та диспансеризація із залученням
необхідних спеціалістів
Учасники бойових дій можуть проходити диспансеризацію (щорічне поглиб
лене медичне обстеження) у закладах
охорони здоров’я, до яких вони прикріп
лені на медичне обслуговування. Для
реалізації зазначеної пільги необхідно
пред’явити посвідчення учасника бойових дій.
Першочергове обслуговування в
лікувально-профілактичних закладах і
аптеках та першочергова госпіталізація
Здійснюється незалежно від форми
власності закладу. Для реалізації зазначеної пільги необхідно пред’явити посвідчення УБД.
Право на безоплатне
й позачергове забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації,
незалежно від встановлення їм
інвалідності
Про детальнішу інформацію звертатися
до Державної служби України з питань
ветеранів, інвалідів і учасників антитерористичної операції: (044) 281-08-48,
(044) 281-08-50, (044) 281-08-48 або до
територіальних органів Державної служби
у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (обласні центри
та м. Київ).
n
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лицарі звитяги

Загартований фронтом
Із героєм нашої розповіді ми знайомі понад десять
років. Працюючи у місцевій дирекції Фонду соціального
страхування, Сергій Юхимчук часто навідувався до
Могилів-Подільського загону у справах. Прикордонники
щиро його поважали – як компетентного фахівця та
цікавого співрозмовника. Тоді ніхто навіть не здогадувався,
що мине небагато часу – і цей привітний доброзичливий
чоловік поповнить лави «зелених кашкетів» та стане на
захист Батьківщини на її східних рубежах…
Людмила КАТЕРИНИЧ
…Під час першої хвилі мобілізації Сергій Юхимчук одним із
перших отримав повістку. «Рідні,
звичайно, хвилювалися, та хіба
можна роздумувати, коли країна у
небезпеці, – розповідає Сергій. –
Батьків, які виховали мене патріо
том, запевнив: все буде добре – і
пішов до військкомату».
А вже 31 липня 2014-го
мобілізованого зарахували до
Оперативно-бойової
прикордонної комендатури МогилівПодільського загону. «Я був готовим воювати не лише тому, що під
час тримісячного курсу навчання
відновив військові навички,

набуті під час строкової у ракетних військах, а й тому, що бачив,
як нахабно ведуть себе сепаратисти та їхні російські куратори.
Їм потрібно було негайно дати відсіч!», – зазначає воїн і додає: «Так
вважали усі бійці нашого підрозділу».
На початку вересня воїни
прибули на Схід. Місцем їхньої
дислокації стали блокпости на
дебальцівському та горлівському
напрямках. «За якийсь час ми
призвичаїлися до артобстрілів,
навчилися рити окопи, затримувати контрабанду, а ще – спокійно
сприймати
недоброзичливість,
якою нас «обдаровували» місцеві
мешканці, – пригадує Сергій. –
Українську армію вони ненавиділи. Коли в тебе в руках автомат –

кажуть одне, а відвернешся –
починають клясти. На жаль, не
ми були для них визволителями, а
росіяни…».
Проте жителі сходу країни
все ж відзначали, що прикордонники не схожі на їхніх земляків,
бо занадто ввічливі: «Наші» так не
вміють!».
Однак найтрагічнішою подією
за весь період своєї служби старший сержант Юхимчук вважає
вихід з дебальцівського «котла».

зустріч

патріотичне виховання

Бути прикордонником –
почесно

Навчальний центр
Державної прикордонної
служби України імені
генерал-майора Ігоря
Момота відвідали
дорослі та дітиінваліди з міста Сміла
Черкаської області.

Один із зимових днів виявився досить цікавим і
змістовним для учнів 8 класу Могилів-Подільської
школи-гімназії № 2, які з 2012 року є членами клубу
юних друзів прикордонників «Рубіж».

Катерина СОРОКОПУД
Візит був приурочений до Міжнародного дня інвалідів. Більшість
цих молодих людей з особливими
потребами є членами клубу спілкування «Нові друзі міста Сміла».
«Ми реалізовуємо різні проекти з метою соціалізації цих
людей. Щороку відвідуємо міста
України, щоб вони частіше виходили зі своїх домівок, могли знайти нових друзів, тому що всі
мають переважно обмежене коло
спілкування. Стосовно патріотичного виховання, то молоді важливо розуміти, що крім їхнього
громадського життя є ще й інші
його прояви. От наприклад, у
людей з особливими потребами
свій специфічний світ, а у військовослужбовців − свій» − розповідає
Максим Пархоменко, представник Центру соціальних служб для
сім’ї та молоді Сміли.

Міла РАЄВСЬКА

Особливі гості
Під час візиту гості ознайомилися з навчально-матеріальною
базою, побували на екскурсії у
Центральному музеї відомства.
Дорослі та діти з великою цікавістю і захопленням слухали екскурсовода Тамару Наталевич, яка
розповіла про історію Держприкордонслужби та Навчального
центру. В залі АТО хвилиною
мовчання вшанували пам’ять

полеглих прикордонників. Діти
із задоволенням ставили питання
військовослужбовцям, які їх
супроводжували, а коли дізналися,
що дехто з них брав участь в антитерористичній операції на сході
країни, оплесками дякували їм за
мужність.
Ця щира зустріч назавжди
залишиться в серцях гостей і охоронців кордону.
n

наша зміна

Зростають патріоти

Прикордонники
Краматорського
загону
продовжують
проведення
заходів
військовопатріотичного
виховання
учнівської
молоді.

Блокпост, якому військовослужбовці дали назву «Балу», в результаті наступу бойовиків опинився
на передовій. Тож бійцям довелося у короткий час будувати зону
укріплення, аби втримати оборону
та будь-якої миті прийняти бій.
«Це найжахливіше, що я бачив у
своєму житті», – із сумом розповідає Сергій. – Наші військові вибиралися з «котла» хто на чому…
Дивлюся: їде машина на трьох
дисках з обпаленими шинами,

а з бортів тече кров… Тоді ми
втратили нашого командира –
старшого лейтенанта В’ячеслава
Семенова із Жмеринки. Крім
цього, мали й шестеро поранених, яких, дякувати Богу, змогли
доправити у безпечне місце. Усім,
хто проходив через наш блокпост,
допомагали чим могли…». На
цьому Сергій зупиняється і додає:
«Все! Більше не можу».
Однак вже за мить, коли
починає розповідати про загартовані фронтом бойову дружбу
та взаємодопомогу, його погляд
теплішає. А при згадці про восьмирічного сина Сашка, котрий
дочекався тата з війни, на обличчі
з’являється щира посмішка.
Нині старший сержант Юхимчук повернувся до звичного
життя. Його радо зустрів рідний
колектив, у якому до мобілізації
понад 13 років працював головним спеціалістом. А нещодавно
Сергія Олександровича обрано
депутатом міської ради – відтак
мирних справ додалося. «Однак,
коли виникне потреба, – зазначає
Сергій, – неодмінно повернуся
в стрій.
n

Олександр ШАПОШНИК
У гості до Краматорської
школи №5 завітали охоронці
кордону. Запрошених зустріли
викладачі зі своїми вихованцями.
Учні засипали питаннями прикордонників, які виконують бойові
завдання на Сході України в Донецькій області.

Напередодні зустрічі школярі
підготували для охоронців кордону
коровай і солодощі. Крім того, діти
вручили військовим власноруч
приготовлені малюнки та листи.
На завершення зустрічі гості
подякували школярам за чудовий
настрій і заспівали гімн України та
від усієї душі побажали хлопцям і
дівчатам набиратися знань, поважати своїх викладачів та вирости
справжніми патріотами.
n

На запрошення педагога
Оксани Бойко представники
Могилів-Подільського
загону
провели відкритий урок під
назвою «Бути прикордонником −
це почесно!». Захід розпочався з
екскурсу в історію Наддністрянського краю, що славиться своїм
героїчним минулим і прикордонними традиціями. Стежками
історії провела вихованців гімназії прес-секретар прикордонного
загону Людмила Катеринич.
Не менш корисною стала розповідь і про службу «зелених кашкетів» майора Валерія Борсука,
який займається добором на військову службу.
Однак найцікавіше чекало
попереду: на урок зі своїм чотирилапим другом – службовою
собакою Гаріком – завітав кращий кінолог прикордонного

загону старший прапорщик
Василь Совенко. Діти, затамувавши подих, слухали розповідь
військовослужбовця про особ
ливості кінологічної справи та
щедро обдаровували оплесками
кудлатого «гвардійця», який
демонстрував надзвичайну кмітливість і вихованість.
У ході уроку школярі ознайомилися із сучасними спецзасобами
та зброєю, що використовуються в
охороні рубежу. Про них зі знанням
справи розповів юним друзям прикордонників старший прапорщик
Віктор Катеренюк.
Діти були раді зустрічі зі своїми
наставниками і на знак вдячності за
змістовний урок подарували гостям
вірші та пісні, а також танець.
− Урок сподобався і ми з нього
взяли для себе багато цікавого, −
розповіли восьмикласники Сергій
Мотузок та Павло Цибульський. −
Адже у майбутньому мріємо стати прикордонниками.
Бо це – почесно!
n
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правова база

Заради безпеки суспільства
На сьогодні нормативно-правова база та повноваження
мають для прикордонників не менше значення, ніж зброя
і спорядження. Адже вони дозволяють виконувати свої
обов’язки упевнено, не боячись можливих негативних
юридичних наслідків. Для забезпечення ефективнішого
реагування на прояви гібридної агресії ворога наказом МВС
№ 1075 затверджено Додаткові тимчасові режимні
обмеження у контрольованих прикордонних районах.
Максим ШУНЬКО
У порівнянні з постановою
Кабінету Міністрів України від
27.07.1998 №1147, яка стосується питань прикордонного
режиму, наказ передбачає низку
додаткових обмежень. Вони торкнуться Городнянського, Корюківського, Новгород-Сіверського,
Семенівського та Щорського
контрольованих прикордонних
районів Чернігівської області;
контрольованих прикордонних
районів Сумської, Харківської,
Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської,
Одеської та Вінницької областей;
міст Маріуполя, Донецька, Авдіївки, Артемівська, Вугледара,
Горлівки, Дзержинська, Дебальцевого, Докучаєвська й Селидового Донецької області; МогилівПодільського Вінницької області;
Бердянська Запорізької області;
Очакова Миколаївської області, а
також Ізмаїла, Іллічівська, Одеси
та Южного Одеської області.
Тепер капітанам морських і
річкових суден, у тому числі й
власникам маломірних плавзасобів, командирам повітряних суден,
начальникам потягів і провідникам вагонів, стюардам, водіям
транспортних засобів заборонено

підвозити осіб без документів не
лише з прикордонної смуги але і
з контрольованих прикордонних
районів, а також ввозити їх у прикордонний район. Це значно розширює повноваження прикордонників та поліції щодо контролю
за переміщенням осіб і дозволяє
ефективно протидіяти зловмисникам у прикордонні.
Також у прикордонних контро
льованих районах заборонено
польоти без завчасного інформування вартових рубежу не тільки
повітряними суднами, а й квадрокоптерів та безпілотних літальних

Що стосується баз для стоянок суден усіх форм власності, то
вони не можуть експлуатуватися
без адміністрації (чергово-вахтової
служби). Водночас власники маломірних суден не можуть змінювати
приписку та постійне місце стоянки, а адміністрації баз-стоянок
брати їх на облік без завчасного (не
менше ніж за 24 години) інформування про це підрозділу охорони
державного кордону.
Обмеження торкнулися і
порядку випуску маломірних
суден та інших плавзасобів зі
стоянок. Чергово-вахтовій службі
об’єктів базування доведеться
інформувати підрозділ охорони
кордону не менше ніж за годину,
перш ніж випускати маломірні
судна та інші плавзасоби (окрім
призначених для розваг на воді).
Обмеження стосується, в тому
числі, і випуску у внутрішні води
України до двох морських миль
від урізу води, а також у частину

Що стосується баз для стоянок суден
усіх форм власності, то вони не можуть
експлуатуватися без адміністрації
(чергово-вахтової служби)
апаратів, а також стрибки з будьякими парашутами, польоти планерів, дельтапланів, аеростатів,
дирижаблів та інших засобів для
пересування повітрям. Про політ
необхідно буде попередити підрозділ охорони кордону завчасно,
не менше ніж за 24 години. Інформувати прикордонників доведеться і перед проведенням водолазних робіт та будь-яких інших
спусків під воду.

вод прикордонних річок, озер та
інших водойм, обмежених лінією
державного кордону України.
Судна рибного господарства,
маломірні та інші плавзасоби не
випускатимуть з місць базування
у позанавігаційний період та в
темну пору доби, якщо у них немає
відповідних дозволів і обладнання
для роботи в такий час.
Крім того, у прикордонній
смузі заборонено рух транспорт-

них засобів дорогами, які відсутні в реєстрі, ведуть до державного кордону, або на території, де
органи державної влади тимчасово
не здійснюють свої повноваження
чи роблять це не в повному обсязі.
Виняток встановлено для техніки,
задіяної у проведенні сільськогосподарських робіт, а також пересування дорогами до встановлених
пунктів пропуску. Проте навіть для

нено перевозити без відповідних дозволів, а використовувати
радіостанції можна лише у тому
випадку, якщо вони встановлені
на транспортних засобах спеціалізованого призначення чи
зареєстровані у встановленому
порядку.
Як і будь-які обмеження тих
чи інших прав, нові зміни в законодавстві можуть видатися для

Заборонено зупинятися на узбіччі поза
встановленими стоянками більше
ніж на 30 хвилин, якщо це не пов’язано
з технічними несправностями.
трактористів, водіїв вантажівок і
крупногабаритної техніки заборонено зупинятися на узбіччі поза
встановленими стоянками більше
ніж на 30 хвилин, якщо це не
пов’язано з технічними несправностями. Крім того, заборонено
скупчення транспортних засобів у
кількості більше трьох.
Іноземці та особи без громадянства можуть перебувати
у контрольованих прикордонних районах, яких торкнулися
обмеження, лише якщо в них є
посвідка на постійне місце проживання у цій місцевості, під
час транзитного прямування з
пунктів пропуску та контрольних
постів в’їзду-виїзду, за письмовим
запрошенням близьких родичів,
завіреними місцевими органами
виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування, або якщо
їх зустрічають особисто.
Зброю чи будь-які засоби
активної оборони у визначених
прикордонних районах заборо-

мешканців прикордоння, на перший погляд, сповненими надмірної
перестороги. Однак, в умовах сьогодення вони повністю виправдані.
Традиційно в більшості держав під
час фактичного ведення країною
бойових дій в умовах зовнішньої
агресії вводилися певні режимні
заходи на прикордонних територіях, а вартові рубежу отримували
додаткові завдання щодо контрдиверсійної боротьби. Тим більше, в
українському суспільстві вже дуже
давно обговорюється думка про те,
що наше прикордоння недостатньо
захищене від проникнення екстремістсько налаштованих осіб, які
потенційно можуть приєднатися до
незаконних збройних формувань.
Не менш актуальне питання –
привабливість нестабільного та
недостатньо
контрольованого
державною владою регіону для
кримінальних елементів. Тепер
же прикордонники зможуть більш
ефективно протидіяти загрозам
національній безпеці України. n
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від щирого серця!

ноу-хау

Організація ветеранів Державної прикордонної служби
України щиро та сердечно вітає з 90-річним ювілеєм почесного прикордонника України, генерал-майора у відставці
ГРЕБЕННИКА Володимира Кузьмича!
Де б не довелося служити, Ви завжди самовіддано, з почуттям високої відповідальності, виключної офіцерської честі, із
притаманними Вам принциповістю та працьовитістю виконували священний обов’язок захисника Вітчизни.
Понад 40 років Ви віддали прикордонній справі, пройшли
нелегкий, але славетний шлях від заступника начальника прикордонної застави до першого заступника командуючого –
начальника штабу Західного прикордонного округу.
Яскравим прикладом для наслідування сучасним поколінням прикордонників є Ваші мужність і героїзм у роки Другої
світової війни.
Ваша вірність Військовій присязі, високий професіоналізм, сумлінне та самовіддане служіння Вітчизні гідно відзначені державними і відомчими нагородами, повагою товаришів по
службі та шаною молодого покоління охоронців рубежу.
Нам приємно вітати з 90-річним ювілеєм Вас – надзвичайно порядну, щиру, високошановану людину, заслуженого ветерана, почесного прикордонника.
Щиро бажаємо Вам, шановний Володимире Кузьмичу, міцного здоров’я, щастя і добра,
любові від рідних і близьких, поваги від бойових побратимів. Нехай вдача, добрий настрій та
віддані друзі завжди будуть Вашими вірними супутниками на теренах життя!

зірки на погони
від 30 листопала 2015 року №1123-ос
по Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковник
майору ТРОФИМОВИЧУ Максиму
Володимировичу
від 02 грудня 2015 року №1131-ос
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору МЕЛЬНИКУ Ігорю Костянтиновичу
від 07 грудня 2015 року №1155-ос
полковник
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
підполковнику КОНОНУЧЕНКУ Анатолію Антоновичу з 6 грудня 2015 року.

по Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковнику ГОНТАРЮ Валерію
Анатолійовичу
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику ТУПАХІНУ Сергію
Анатолійовичу
підполковник
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору КОВАЛЬЧУКУ Максиму
Олексійовичу
капітан 2 рангу
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику ДУНДУКОВУ Роману
Валерійовичу
Управління
кадрового забезпечення АДПСУ

Пов’язка, що гоїть
Науковці Львівської
політехніки винайшли
гідрогелеву пов’язку, що дозволяє
швидше загоювати рани. Її
перші зразки вже отримали
наші військові на сході країни.
Ірина ПАНЧИШИН
П’ять років знадобилося львівським науковцям, щоб розробити українське ноу-хау –
гідрогелеву медичну пов’язку. Вона на 95 відсотків складається з води. Аби рідина не вилилася, вчені використали полімерний каркас.
«Для того, щоб надати їй механічну
міцність, аби вона захищала рани і не руйнувалася, ми використали унікальну технологію: це «вмонтування» формально, у воду,
поліпропілену. Це рішення нарівні нанотехнологій», – пояснив співробітник кафедри
органічної хімії «Львівської політехніки»
Володимир Самарик.

Військові курйози різних часів
На початку 70-х на авіабазі в ПомпаноБіч (США) навчалися турецькі студентипілоти. Під час чергового вильоту двигун
одного з літаків заглох, про що льотчик
повідомив диспетчеру. Відповідь надій-

ЄС: перший крок до кібербезпеки

Законодавці та уповноважені
представники держав-членів
Європейського Союзу прийняли
перший в історії закон, який
зобов’язує крупні інтернеткомпанії повідомляти у відповідні
органи Євросоюзу про кібератаки.
Іван КАЧУР
Закон став відповіддю на зростаючу
струбованість суспільства кіберзагрозами,
які порушують кібербезпеку та конфіденційність даних мешканців ЄС. На думку
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представників влади, закон сприятиме зростанню довіри до онлайн-сервісів.
– Інтернет не знає меж, і проблема однієї
країни може за принципом доміно зачепити
інші держави в Європі. Саме тому нам
потрібні рішення, які охоплюють всі країни
ЄС, – зазначив віце-президент Єврокомісії з
питань цифрового ринку Андрус Ансіп.
Згідно з новим законом, відомим як
«Директива мережевої та інформаційної безпеки», такі інтернет-компанії, як Google,
Amazon, eBay, Cisco наражаються на серйозні
штрафні санкції у випадку, якщо не сповіщатимуть відповідні органи Євросоюзу про кібер
атаки та інші серйозні інциденти в Інтернеті.
При цьому соцмережі (наприклад, Facebook)
під дію Диерктиви не потрапляють.
n

Готові пов’язки рятують від вогнепальних ран, опіків і пролежнів. Також їх
використовують при інших пошкодженнях
шкіри. Гідрогелева пов’язка від звичайних
гелевих відрізняється разюче: гідрогелевий
варіант може вкривати набагато більші уражені площі.
Виробляти пов’язки уже взялася приватна фірма у Києві. Щомісяця випускає
їх по одній тисячі штук. Хоча і це – зовсім
не межа. Якщо виробництво збільшать,
пов’язки з’являться у всіх аптеках. Вартість
їх не може перевищувати півсотні гривень. n
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шла негайно: «База – турецькому борту!
Катапультуйся!». Почувши це, всі турецькі
пілоти натиснули на кнопку eject seat. У
результаті США втратили шість досить
нових палубних штурмовиків А-4 Skyhawk:
один із несправним двигуном і п’ять абсолютно цілих...
Бургундський герцог Карл Сміливий
у XV столітті мріяв підкорити Європу. Він
вірив у чарівну силу 55-каратного алмаза
«Сансі», який носив на шоломі на манер
кокарди. Одного разу в битві з армією
Людовика X камінь і справді йому допоміг.
Герцогу запропонували позмагатися з найсильнішим воїном супротивника і вирішити
тим самим результат битви. Карл прийняв
виклик, хвацько в’їхав у коло і, мружачись,
став проти сонця – під глузування ворогів.
Коли лицарі зблизилися, Карл повів себе ще
більш дивно – почав шалено крутити головою. Зрозуміло, це викликало нову хвилю
реготу. Яким же було здивування воїнів,
коли суперник герцога закрив очі руками.
Алмаз на шоломі бургундця засліпив його!
Карлу Сміливому залишалося лише проткнути суперника списом.
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У 1746 році французи штурмували британський форт Сент-Джордж в Східній Індії.
Швидкої перемоги не вийшло і нападники
півтора року провели під стінами ворожої
фортеці, тримаючи її в облозі. Провіанту
французи не отримували: в умовах бездоріжжя в’ючні слони грузли в багнюці. Вкрай
виснажені солдати непритомніли від голоду.
Водночас гарнізон англійського форту безперебійно отримував провіант з моря, адже
форт стояв на березі. На п’ятнадцятому
місяці облоги англійський солдат для сміху
підняв на фортечній стіні добрячий шматок
шинки. Два батальйони французів, ковтаючи слину, склали зброю...
У XV-XVI століттях Туреччина була
визнаним лідером з виробництва порохових гармат. Калібр найпотужніших з них
досягав 920 міліметрів Але повоювати ці
гіганти змогли навіть у Першій світовій.
Коли англо-французька ескадра успішно
штурмувала форти в Дарданеллах, зневірені
турки викотили на захист протоки 20 гармат, що стріляли кам’яними ядрами масою
400 кілограмів. Руйнівну силу такого снаряда не варто міряти в тротиловому еквіваленті, адже пробити броню він не міг.
Але факт залишається фактом: коли перше
з випущених ядер врізалося в борт лінкора
«Агамемнон», капітан з переляку наказав
залишити поле бою. Битву було виграно і
без нього, але від кепкувань бідолаха страждав ще довго.
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