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Державний кордон України перетнуло

1,85 млн. 
осіб

 416 тис. 
транспортних засобів>

Затримано 
за незаконне 
перетинання 
кордону

48 
осіб

Вилучено

25 од.
зброї

Затримано

на 1 млн. грн.
контрабандних товарів

з них 5 
незаконних мігрантів

> > 44 од.
боєприпасів

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

1,1 кг
наркотичних речовин>

ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

16 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

Днями представники Міністерства 
енергетики Сполучених Штатів 
Америки офіційно вручили українським 
прикордонникам 18 комплектів ремонтно-
технічного обладнання «КОРТ-02»,  
призначеного для обслуговування систем 
радіаційного контролю у пунктах пропуску.

«КОРТ-02» – 
оберіг для «Янтаря»Повноцінний захист кордону за всіх часів був і буде 

пов’язаний із навантаженнями, гідно витримати які 
в змозі лише здорова людина. Про те, як і наскільки 
захищене здоров’я охоронців державних рубежів, нашому 
кореспонденту напередодні Дня медичного працівника 
розповідає начальник управління охорони здоров`я 
Департаменту матеріально-технічного забезпечення 
Адміністрації Держприкордонслужби полковник 
медичної служби Валентин ВОЛОХА.

На варті кордонів здоров’я

НА ДОЗВІЛЛІ

Програма телепередач 
на 17 – 23 червня 

2013 року

8-11
стор.

В інтересах людей і держави
На засіданні 
Колегії Держ-
прикордон-
служби 
України, що 
відбулося 
днями, об-
говорювався 
стан роботи 
з іноземця-
ми й адміні-
стративного 
провадження 
та завдан-
ня щодо його 
поліпшення 
у відомстві. 
Іншим питан-
ням був стан 
прикордонного 
контролю та 
підвищення 
його ефек-
тивності 
в період 
літнього 
туристич-
ного сезону.

5
стор.

НАВЧАННЯ

Днями на базі польового навчального 
центру підготовки підрозділів 8 АК СВ ЗСУ 
проведено навчально-методичний 
збір з персоналом окремого відділу 
прикордонної служби Північного РУ 
та ВПС «Млачівка» Житомирського 
прикордонного загону з практичним 
виконанням навчальних стрільб.

До практичних дій готові

7
стор.
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«У полі особливої уваги укра-
їнського головування залиша-
ється сприяння врегулюванню 
конфліктів на просторі ОБСЄ. 
Одним із ключових питань є 
придністровське врегулюван-
ня», – сказав Глава Держави під 
час зустрічі з Генеральним секре-
тарем ОБСЄ Ламберто ДЗАН-
НЬЄРОМ.

Президент подякував Лам-
берто ДЗАННЬЄРУ за участь 
у Конференції високого рівня 
«Зміцнення ролі ОБСЄ у бо-
ротьбі проти торгівлі людьми». 
За словами Віктора ЯНУКО-
ВИЧА, Україна спрямовує свої 
зусилля на зміцнення міжна-
родного співробітництва в пи-
танні протидії торгівлі людьми. 
«Вважаю, що лише завдяки 

консолідованим зусиллям ми 
зможемо подолати цей злочин 
проти людської гідності та по-
класти край порушенням осно-
воположних прав людини», – 
сказав він.

Говорячи про пріорите-
ти українського головування в 
ОБСЄ, Глава Держави зазна-
чив, що Україні вдалося поси-
лити актуальність проблематики 
енергетичної безпеки, безпеки 
довкілля, а також сприяти роз-
витку міжнародного співробіт-
ництва у сфері енергоефектив-
ності.

«Сподіваюсь також, що цього 
року вдасться забезпечити про-
цес вивезення запасів компо-
ненту рідкого ракетного палива 
типу меланж з України. Ми зараз 
займаємося проблемою пошуку 
необхідного рухомого складу для 
вивезення цієї рідини», – сказав 
Віктор ЯНУКОВИЧ.

Глава Держави поінформу-
вав Генсека ОБСЄ, що в Україні 
вирішується комплекс питань, 
пов’язаних із підписанням Уго-
ди про асоціацію з Євросоюзом. 
«Питання асоціації відповідає 
стратегічним інтересам Украї-
ни та Європейського Союзу», – 
підкреслив Президент.

У свою чергу, Генеральний 
секретар ОБСЄ Ламберто ДЗАН-
НЬЄР висловив задоволення 

співпрацею між виконавчими 
органами Організації та пред-
ставниками України. 

«Хотів би сказати, що надзви-
чайно задоволений тим співро-
бітництвом, яке існувало між ви-
конавчими органами Організації 
та представниками України. Це 
справжня командна робота, спо-
внена прозорості, і я вважаю, що 
вона є надзвичайно успішною», – 
сказав Ламберто ДЗАННЬЄР.    n

НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

У полі особливої уваги
Україна розглядає головування в Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі як реальну можливість зробити 
свій внесок у зміцнення безпеки й стабільності в регіоні, 
наголошує Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

ГОТОВНІСТЬ – НАЙВИЩА

Прес-служба Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій 

Голова Міжвідомчого штабу Олександр 
ВІЛКУЛ, Голова Державної служби Украї-
ни з надзвичайних ситуацій Михайло БО-
ЛОТСЬКИХ, Голова Державного агентства 
водних ресурсів Василь СТАШУК, заступ-
ник голови Одеської облдержадміністрації 
Валерій МАТКОВСЬКИЙ провели огляд 
з вертольота території дельти річки Дунай і 
гідротехнічних споруд на найбільш павод-
конебезпечних ділянках від м. Вилкове до  
м. Рені Одеської області. Також урядова ко-
місія перевірила стан ділянки 54–55 миля, 
яка потребує відновлення, та хід будівництва 
дамби на ділянці Прорва–Пам’ятник. На 
даний момент уже відновлено 1,8 км дамби, 
350 м з яких укріплено за новою технологі-
єю, за допомогою екомата.

За словами віце-прем’єр-міністра Олек-
сандра ВІЛКУЛА, нинішнього року Урядом 
на оновлення захисних гідротехнічних спо-
руд в Україні виділено понад 123 млн. гри-
вень.

«З метою попередження надзвичайних 
ситуацій під час пропуску паводка на річці 

Дунай в Одеській області, Міжвідомчий 
штаб проводить цілодобовий моніторинг 
ситуації в регіоні. Ситуацію детально про-
аналізовано. Складено план дій. Спрогнозо-
вано приток води, об’єм та час її прибуття», 
– сказав Олександр ВІЛКУЛ.

Він підкреслив, що дії штабу направле-
но, у першу чергу, на реалізацію превентив-
них заходів, які передбачають пропуск води 
через гідротехнічні споруди. Тим часом, усі 
аварійно-рятувальні служби приведені до 
найвищого ступеня готовності.

«Протягом кількох днів в Одеській об-
ласті буде сконцентровано 1200 людей осо-
бового складу, 400 одиниць спеціальної 
техніки, у тому числі 123 плавзасоби та 200 

одиниць потужного насосного обладнання, 
три вертольоти. ДСНС України визначено 
три пункти тимчасового збору населення 
на 500 осіб кожний, де за необхідності буде 
надаватися медична допомога, харчуван-
ня тощо», – повідомив Голова Державної  
служби України з надзвичайних ситуацій 
Михайло БОЛОТСЬКИХ.

Після огляду гідроспоруд у м. Рені від-
булося засідання Міжвідомчого оператив-
ного штабу під головуванням Олександра  
ВІЛКУЛА.

Гідрометцентр спрогнозував максимальні 
значення рівня води в Одеській області у тре-
тій декаді червня. Усі ці рівні нижчі від небез-
печних. Зокрема, у м. Рені Одеської області 
при небезпечному рівні 535 см очікуваний 
рівень води не перевищить позначки 480-520 
сантиметрів. Біля Ізмаїла при небезпечних 
показниках 370 см вода підніметься лише до 
320-360 сантиметрів. У м. Кілія рівень води не 
перевищить позначки 190-210 см при небез-
печному 265 сантиметрів. А у м. Вилкове (при 
небезпечному рівні 155 см) вода зупиниться 
на позначці 145-155 сантиметрів.

Під час засідання начальник Головно-
го управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій в Одеській області 
Володимир БОДЕЛАН доповів про готов-
ність рятувальних підрозділів області до лік-
відації можливих надзвичайних ситуацій.

Завдяки діям Уряду на Бессарабії створе-
но єдиний фронт захисту людей та населе-
них пунктів від шкідливої дії вод», – зазна-
чив Олександр ВІЛКУЛ.                                   n

Паводок на Дунаї – під контролем влади
В Одеській області під головуванням віце-прем’єр-міністра 
України Олександра ВІЛКУЛА пройшла виїзна нарада 
Міжвідомчого оперативного штабу з координації дій центральних 
і місцевих органів влади з метою запобігання надзвичайним 
ситуаціям, пов’язаним з паводками.

mfa.gov.ua 

7 червня 2013 року на вико-
нання Плану дій щодо лібералі-
зації Європейським Союзом ві-
зового режиму для України та в 
рамках реалізації Закону України 
«Про Єдиний державний демо-

графічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство 
України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус» Міністер-
ство закордонних справ та за-
кордонні дипломатичні установи 
України розпочали оформлення 
та видачу громадянам України, 
які постійно проживають чи 
тимчасово перебувають за кор-

доном, біометричних паспортів 
громадянина України для виїзду 
за кордон.

Першими біометричні пас-
порти зможуть отримати гро-
мадяни України, які подали 
клопотання про оформлення 
паспортів у Посольстві України 
в Молдові та Консульстві Укра-
їни в Бєльцях.

Найближчим часом усі виго-
товлені паспорти нового зразка 
будуть передані до дипломатич-
них установ України за кордоном 
для видачі громадянам України.

На сьогодні 90 дипломатич-
них установ України забезпече-
ні необхідним обладнанням для 
оформлення паспортів нового 
зразка.                                             n

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ

За кордон – з біопаспортами

n Прямі 
авіарейси: 
Сімферополь – 
Курськ

Прямі регулярні пасажирські 
авіарейси між Сімферополем 
і російським містом Курськом 
відновлюються з 16 червня. Про 
це повідомляє Республіканський 
комітет АР Крим із транспорту 
і зв’язку. “Регулярні перевозки 
здійснюватиме літак російської 
авіакомпанії “ЮТейр” 
ATR-72, розрахований для 
середньомагістральних 
польотів. У разі збільшення 
пасажиропотоку компанія 
має можливість поставити 
на лінію літак “Boeing”-737. 
Рейс буде виконуватися 
по неділях”, – повідомила 
прес-секретар Рескомтрансу 
Криму Зера ЕМІРСУЇН. У 
Міністерстві курортів і туризму 
АРК очікують, що авіарейс буде 
мати популярність у жителів 
Курська. Завдяки укладеній кілька 
років тому Угоді між АР Крим і 
Курською областю, на відпочинок 
у Крим приїжджають діти з цього 
російського регіону.

УКРІНФОРМ

n Громадському 
порядку – високу 
гарантію

Нинішнього літа із числа 
бійців внутрішніх військ 
МВС України буде створено 
295 нарядів, з яких 251 – 
самостійний, 31 – спільний 
та 13 автопатрулів. Особлива 
увага нарядів буде зосереджена 
на забезпеченні громадського 
порядку та безпеки в місцях 
масового відпочинку дітей. 
Така допомога буде надаватися 
з 29 червня по 21 серпня. 1190 
військовослужбовців своїми 
силами підкріплять території 
населених пунктів АР Крим, 
Одеської та Запорізької областей.
Завдання служби з охорони 
громадського порядку будуть 
виконуватися на території 29 
населених пунктів. На території 
АР Крим військовослужбовці 
посилять наряди міліції в 11 
населених пунктах, у Одеській 
області – в 14 та в 4 населених 
пунктах Запорізької області. 

Прес-служба МВС

n Пасажирам – 
нова послуга

З 4 червня 2013 року на 
двох потягах сполученням 
між Росією й Україною 
з’явилася послуга електронної 
реєстрації пасажирів під час 
купівлі електронних квитків на 
міжнародні пасажирські потяги 
формування №1/2 Москва – Київ 
і №29/30 Москва – Сімферополь.
Наголошується, що пасажирові, 
який скористався даною 
послугою, для посадки в потяг 
досить пред’явити провідникові 
документ, який посвідчує особу, 
номер якого був вказаний під 
час придбання електронного 
квитка. Таким чином, пасажири 
не витрачають свого часу на 
оформлення квитка на потяг у касі 
чи терміналі самообслуговування.

УНІАН
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ГАРЯЧІ БУДНІ

n Вилучили 
«Наган» і наркоту

Майже 1 кілограм 
наркотичної речовини та 
пістолет типу «Наган» з 
6 набоями вилучили на 
українсько-молдовському 
кордоні. Відбулося це у пункті 
пропуску «Россошани», що на 
Буковині. Сюди опівдні для 
проходження прикордонно-
митного контролю прибув 
рейсовий автобус «Липкани 
– Москва». Автобус відразу 
був направлений у бокс 
для поглибленого огляду. 
Прикордонно-митна оглядова 
група  виявила пластиковий 
контейнер, в якому був 
пістолет з 6 набоями. У двох 
пакетах з-під кави – макова 
соломка. Вогнепальну зброю та 
наркотичну речовину передали 
співробітникам УСБУ у 
Чернівецькій області.

Андрій ДЕМЧЕНКО

n На кордоні – 
тютюнова навала

Невідомого, який рухався в 
бік кордону, зі спостережної вежі 
помітив  прикордонний наряд 
Мукачівського загону. Група 
реагування від відділу «Лужанка» 
негайно вирушила на пошук 
порушника та виявила за 200 
метрів від держрубежу приховані 
в меліоративному каналі і в 
кущах поряд 20 ящиків сигарет. 
На Волині прикордонники 
відділу «Висоцьк» Луцького 
загону виявили 7 ящиків 
сигарет, запакованих у чорний 
поліетилен та прихованих 
у лісі за 20 метрів від лінії 
кордону. Система електронного 
спостереження допомогла 
виявити водолазів, які 
намагалися переправити 
тютюнові вироби через 
Кучурганський лиман. На місце 
виїхала пошукова група відділу 
«Лиманське», яка на березі 
виявила коробки, запаковані 
поліетиленом і брезентом. 
Порушник, помітивши 
охоронців кордону, пірнув у воду 
й, певно, «заліг на дно», адже 
мав спорядження аквалангіста. 
У 76 ретельно запакованих 
коробках знаходилося близько 
38 тисяч пачок сигарет.

Людмила ТКАЧЕНКО

n «Бориспіль» 
дав відкоша…

У міжнародному аеропорту 
«Бориспіль» під час оформлення 
пасажирів, які прибули з 
Москви, прикордонники 
звернули увагу на 11 громадян 
Китаю. Жителі Піднебесної 
повідомили, що прямують 
в Україну на запрошення 
державних підприємств. 
Проте під час проведення 
прикордонного контролю 
правоохоронці встановили, що 
запрошень на в’їзд до країни 
зазначені організації громадянам 
Китаю не надавали. Врешті, самі 
китайці зізналися, що прибули 
з метою працевлаштування на 
території України. Отримавши 
відкоша, нелегальним мігрантам 
довелося повертатися зворотнім 
рейсом до країни вильоту.

Олена ТАЩИЛІНА

Підготував 
Василь КЛИМЕНКО 

Проте головним напрям-
ком діяльності для ветеранської 
спільноти українських «зелених 
кашкетів» стало збереження 
славних бойових традицій При-
кордонних військ, примноження 
їх у нових історичних умовах, уві-
ковічення пам’яті тих, для кого 
служба з охорони державних 
кордонів стала особистою честю.

Сьогодні серед кращих 
ветеранських організацій по 
праву вважаються громадські 
об’єднання, які очолюють Ігор 
ДАДЕРКО, Віктор МУШИ-
МАНСЬКИЙ, Євген ГЕРА-

СИМЧУК, Микола НЕСТЕ-
РОВ, Михайло ОВСЯННИКОВ 
та інші. Завдяки їхнім зусиллям 
у цих ветеранських колективах 
склався здоровий морально-
психологічний клімат. Тут панує 
атмосфера доброзичливості та 
взаємоповаги, уважного став-
лення один до одного і, що дуже 
важливо, є по-людськи щира за-
цікавленість і участь у житті своїх 
однодумців – колишніх при-
кордонників, а також готовність 
прийти на допомогу їхнім сім’ям. 
Подібні приклади свідчать: за 
роки своєї діяльності ветеранська 
організація Держприкордонслуж-
би України стала тим центром  
тяжіння, навкруги якого і зосере-
джені всі здорові сили ветеранів-
прикордонників України.

Це, зокрема, було відзначе-
но на засіданні Ради командува-
чів Прикордонними військами 
держав-учасниць Співдружнос-
ті Незалежних Держав, котре 
уп’яте проходило на території 
України – в Одесі на базі Півден-
ного регіонального управління 
ДПСУ. Обмінявшись думками 
про структуру, завдання, функції 
прикордонних відомств держав-
учасниць СНД, нові форми та 
методи охорони зовнішніх кор-
донів в сучасних умовах, чле-
ни Ради командувачів підбили 
підсумки започаткованого два 
роки тому конкурсу на кращу 
ветеранську організацію. Такою 
заслужено і було визнано вете-
ранську організацію прикор-
донників України.                       n

Захиснику повернуто ім’я 

МИ – КРАЩІ

Заслужене визнання
Більше 13 тисяч людей похилого віку об’єднує сьогодні ветеранська організація 
прикордонників України, якій не так давно виповнилося 30 років. Багато добрих 
справ було зроблено за час її існування. 

Голова комітету організації 
ветеранів Державної прикордонної 
служби України генерал-лейтенант 
у відставці Анатолій МАКАРОВ:

Така ви-
сока оцін-
ка нашого 
громадського 
ветеранського 
об’єднання ра-
дує нас і водно-
час зобов’язує 
працювати ще 
краще, так, 
щоби поза нашою увагою не залиша-
лася жодна людина, яка потребує 
допомоги. А в самому визнанні нас 
кращими, про це хотів би особливо 
наголосити, є велика заслуга ке-
рівництва Держприкордонслужби. 
Його очільники не лише тримають 
під постійним контролем роботу 
ветеранських організацій відомства 
“зелених кашкетів”, а й надають їм 
всебічну допомогу. 

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТО

ВЗАЄМОДІЯ

Спільна мета – спільні дії

Андрій ДЕМЧЕНКО

Так, українські прикордонники завжди 
готові у будь-який момент відреагувати на 
незаконні дії у взаємодії з російськими ко-
легами. Наразі в Азовському морі несуть 
службу українські корабель Морської охо-
рони спеціального призначення «Онікс» та 
швидкохідний катер «Eagle». Лише за добу 
було оглянуто 12 плавзасобів і складено 4 
адміністративні протоколи.

 Зазначимо, що ці заходи проводяться 
досить часто та мають позитивні результа-
ти. Нещодавно проводився перший етап 

оперативно-профілактичних заходів з при-
кордонниками Росії з метою дотримання 

сприятливого режиму плавання, припинен-
ня браконьєрської діяльності та охорони 
водних біоресурсів в акваторії Азовського 
моря, Керченської протоки та північно-
східної частини Чорного моря. Лише за бе-
резень–квітень цього року кораблями та 
катерами проведено огляд 52 суден та здій-
снено 7 спільних оглядів з представниками 
рибінспекції. За порушення вимог законо-
давства України складено майже 40 прото-
колів, вилучено з моря 2350 метрів сіток і 17 
знарядь лову.

 Крім того, щоденно у морі на пос-
тійному чергуванні перебувають кілька 
кораблів та півтора десятка катерів, йде 
постійний обмін інформацією по лінії Фо-
руму Чорноморського співробітництва та 
з представниками інших правоохоронних 
структур. Також для відстеження надвод-
ної обстановки та вчасного реагування в 
межах морської (економічної) зони при-
кордонники активно застосовують малу 
авіацію.                                                            n

У період, коли активізується браконьєрська діяльність, активно 
діють сили Морської охорони Держприкордонслужби. Вони 
забезпечують охорону біоресурсів та недопущення браконьєрського 
промислу, постійно відстежують надводну обстановку. У разі 
потреби оперативно-профілактичні заходи проводяться спільно з 
колегами із суміжних країн. 

Валерій ВИШНЕВСЬКИЙ 

Нагадаємо, що майже 72 роки тому ні-
мецькі танкові дивізії  здійснили прорив че-
рез містечко Шполу до Новоархангельська. 
Через три дні 1 танкова група ворога вийшла 
до Первомайська і з’єдналася з частинами 
своєї 17-ої польової армії, оточивши таким 
чином радянські з’єднання 6-ої та 12-ої ар-
мій Південно-Західного фронту.  Декілька 
днів потому оточені війська втратили управ-
ління. Згідно з оперативним донесенням 
Південного фронту, на початку серпня з ото-
чення прорвалися всього 11 000 чоловік та  
1 015 авто з бойовим майном.

9 серпня командувач німецької 17-ої по-
льової армії в офіційному наказі зазначав, 
що його війська полонили 103 тисячі бій-
ців і офіцерів Червоної Армії. Тривалий час 

трагедія двох наших армій залишалася поза 
увагою істориків, дослідників і письмен-
ників. Лише у вісімдесятих роках минулого 
сторіччя безпосередній учасник тих подій 
Євген Долматовський у своїй книзі  “Зелена 
брама” в поетизованій формі розповів про 
трагедію, яка сталася неподалік українсько-
го міста Умань.

2005 року під керівництвом Центрального 
музею Державної прикордонної служби Укра-
їни в лісовому урочищі «Зелена брама» розпо-
чалися науково-пошукові роботи. За цей час 
було віднайдено останки десятків воїнів Чер-
воної Армії та Прикордонних військ НКВС, 
яких з почестю перепоховали поблизу міста 
Новоархангельська Кіровоградської області.

Ось і нині в результаті науково-пошукових 
робіт групою правоохоронців НЦ ДПСУ на 
чолі з працівником Центрального музею Держ-
прикордонслужби Анатолієм ФАРТУШНИМ 
було знайдено останки двох військовослужбов-
ців. На жаль, біля останків одного загиблого 
не було виявлено капсули, або як її називали 
«медальйоном смерті». А ось з іншим… тут при-
кордонників чекала удача. Працівники науково-
дослідного експертно-криміналістичного  цен-
тру при УМВС України в Черкаській області 
провели відповідну експертизу і встановили ім’я 
загиблого. Це – Сардаров Григорій Артемович, 
червоноармієць 1919 року народження, уродже-
нець міста Баку (Азербайджан).

Так за 68 років повернувся з небуття воїн, 
який загинув на полі бою, захищаючи укра-
їнську землю, але вважався таким, що пропав 
безвісті.                                                                      n

Серед гарних традицій персоналу Навчального центру ДПСУ є одна, чи 
не найголовніша, – це повертати з небуття імена воїнів, які загинули 
на українській землі в районі лісового урочища «Зелена брама» під час 
відступу радянських військ у 1941 році. 
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Інтерв’ю вів
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ 

– Валентине Григоровичу, які потужнос-
ті та ресурси має нині прикордонна медицина?

– У складі Держприкордонслужби діють 
три клінічних госпіталі – у Києві, Одесі та 
Львові, чотири рекреаційні заклади: клінічні 
санаторії в Одесі та Ялті, Центр оздоровлення 
та відпочинку «Піщане» на західному узбе-
режжі Криму та дитячий оздоровчий центр 
«Прибережний» у місті Саки, а також три 
медико-санітарні частини – в Ізмаїлі, Хмель-
ницькому і Оршанці та 34 підрозділи медич-
ного забезпечення органів охорони кордону.

– Цього достатньо? Адже система мед-
забезпечення Західного прикордонного округу, 
спадкоємницею якого є наша Служба, буду-
валася із розрахунку на потреби української 
складової зовнішніх кордонів СРСР. Але ж до 
тодішніх рубежів додалися чималі нові ділян-
ки. Логічно, що й потреба у тих же лікуваль-
них закладах теж збільшилася пропорційно…

– Той спадок, що дістався нам 1991 року 
й те, що відомство має сьогодні, рівняти важ-
ко. Це вже новий якісний рівень. Адже весь 
час після цього тривала напружена праця з 
удосконалення лікувально-профілактичної 
бази. За рахунок внутрішніх резервів ство-
рювалися нові відділення, реконструювали-
ся будівлі, купувалося новітнє обладнання та 
впроваджувалися передові технології. 

Сьогодні можливості наявної системи 
охорони здоров’я відповідають потребам 
Державної прикордонної служби. Наш мед-
персонал надає прикордонникам допомогу 
на всіх рівнях – від первинної в медичному 
пункті – до високоспеціалізованої – у гос-
піталях, де є практично всі необхідні відді-
лення, за виключенням хіба що акушерства 
та педіатрії. І, нарешті, є етап реабілітації у 
рекреаційних закладах.

Отже, неохоплених медичним забезпе-
ченням на належному рівні у Держприкор-
донслужбі немає. Територію країни розпо-
ділено на зони відповідальності госпіталів, і 
кожен військовослужбовець знає, до якого із 
них він прикріплений.

– Проте в житті трапляються ситуації 
коли на дорогу до призначеного госпіталю просто 
не буде часу. Як, скажімо, із приступом того ж 
апендициту дістатися із Криму до Києва, де 
розташований відомчий стаціонар?

– Такі випадки теж передбачено. Для 
надання невідкладної допомоги укладено 
угоди із закладами інших відомств. Якщо 

говорити про Сімферополь, то це буде гар-
нізонний госпіталь Збройних Сил. Якщо 
про Севастополь – там наш персонал об-
слуговує поліклініка СБУ. Окрім офіційних 
домовленостей з іншими відомствами, наші 
лікарі підтримують із колегами тісні робочі 
зв’язки, що дозволяє взаємодіяти з наймен-
шими втратами часу.

Для довідки: щорічно на стаціонарному 
лікуванні перебуває приблизно 10 тисяч осіб 
з нашого контингенту і тільки 2 відсотки з 
них – у закладах Міноборони.

– Тобто, всі можливі ситуації передбаче-
но наперед?

– Може й не всі, але максимально це 
опрацьовано. Головне – звернутися до нашо-
го лікаря, а той вже прийме компетентне рі-
шення про те, яким чином буде надано допо-
могу. Зокрема, це стосується випадків, коли 
необхідний обсяг виходить за рамки можли-
востей прикордонної медичної служби. Тоді 
хворий військовослужбовець або ветеран на-
правляється до інших закладів, де лікується за 
рахунок Державної прикордонної служби.

Наприклад, якщо йдеться про онколо-
гічні захворювання, то ними опікуються 
спеціалізовані обласні диспансери, а на рівні 
держави – Національний інститут раку. Зро-
зуміло, що у цих закладах є унікальні фахівці 
та обладнання. І у разі необхідності ми на-
правляємо своїх пацієнтів туди. Проте після 
проведення операцій чи курсів хіміотерапії 
для відновлення забираємо таких хворих до 
свого госпіталю і згодом для подальшої реа-
білітації направляємо у свій відомчий сана-
торій.

Але якщо це можливо, то розбираємося 
самі. Адже маємо систему досить високого 
рівня. Про це може свідчити хоча б те, що 
на базі наших госпіталів діють клінічні бази 
наукових кафедр. Так, Одеський госпіталь 
співпрацює з відомим Інститутом очних 
хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філато-
ва, в Києві задіяно дев’ять кафедр, що здій-
снюють післядипломну підготовку лікарів. 
Тут працюють головний акушер-гінеколог 
та головний терапевт  Міністерства охо-
рони здоров’я. Взаємодіємо і з Військово-
медичною академією. Все це дає можливість 
доступу до найактуальніших розробок науки 
і надання людям спеціалізованої допомоги 
на практиці.

– Скажіть, а яка політика проводиться 
стосовно ветеранів? Напевно ж, у першу чергу 
лікуєте тих, хто сьогодні в строю…

– Якраз ні. Ці люди віддали країні та 
кордону усе, що могли. Й ці навантаження 
позначилися на стані здоров’я. Тому став-

лення до них особливе. Зокрема, всюди є 
окремі палати для ветеранів нашої Служби. 
Більш того, ми займаємо досить активну по-
зицію – викликаємо їх на диспансеризацію, 
пропонуємо профілактичне лікування. І, 
навіть, якщо є у цьому потреба, відвідуємо 
вдома. Адже чудово розуміємо: медичні пи-
тання тісно переплетені з соціальними.

Саме через такий підхід право на обслу-
говування в прикордонних госпіталях мають 
не лише ті, хто носить зелені погони. Сюди 
ж відносяться й цивільні працівники нашого 
відомства. А з кінця минулого року за спри-
яння керівництва Держприкордонслужби до 
контингенту, який обслуговується, внесено 
таку категорію як члени сімей військово-
службовців і ветеранів.

– Це стосується всіх категорій?
– Ні. Таке право закріплено лише за 

тими, хто прослужив не менше 20 календар-
них років. Тобто це ще один додатковий сти-
мул для патріотів Держприкордонслужби. 
Адже мати можливість безоплатно лікувати 
на високому рівні членів їхніх сімей – це 
серйозна допомога в соціальному плані, яку, 
до речі, мають далеко не всі українські сило-
вики. І її ще треба заслужити.

– Наскільки доступним є санаторно-
курортне лікування? Чи може простий офіцер 
або контрактник з «глибинки» отримати пу-
тівку до тієї ж Ялти?

– Тут потрібно розділяти лікування та 
оздоровлення. Необхідність лікування в са-
наторії визначається санаторно-відбірковою 
комісією, яка вивчає анамнез і вказує на те, 
кому і в який саме період доцільно пройти 
процедури. Але ж більшість бажає просто 
відпочити на курорті у липні та серпні. Зро-
зуміло, що задовольнити такий обсяг у стис-
лий час просто неможливо. Тому перевага 
завжди надається тому, хто має для цього 
показання за станом здоров’я. А решта роз-
поділяється між бажаючими. Проте якщо 
людина дійсно хоче поправити здоров’я, то 
в інший час ніяких проблем немає. Клінічна 
база санаторію функціонує протягом майже 
всього року.

Але й це ще не все. Для лікування окре-
мих хвороб Служба закуповує путівки до 
спеціалізованих закладів інших відомств. 
Тільки 2013 року придбано для цих цілей 83 
путівки до клінічних санаторіїв у Бердян-
ську, Саках і Білій Церкві.

Загалом же санаторно-курортним ліку-
ванням та оздоровленням охоплено при-
близно 12 тисяч прикордонників, членів їх-
ніх сімей і ветеранів відомства на рік.

– Що Ви вважаєте «візитівкою» прикор-
донної медицини? 

– Безумовно – це моральна атмосфера. 
Її важко описати, але той хто бував у звичай-
них лікарнях, незважаючи на їх ранг, і потім 
потрапив до нас, її відчуває відразу. Най-
кращий для цього показник – коли цивільні 
люди бажають лікуватися саме у нас. Це, до 
речі, теж джерело надходження додаткових 
коштів на розвиток нашої матеріальної бази.

– Які Ви можете назвати досягнення у 
процесі такого покращення?

– Так, нещодавно збудовано та відкрито 
поліклініку Одеського госпіталю, здійснено 
реконструкцію адміністративного та ліку-
вального корпусів та проведено капітальний 
ремонт хірургічного відділення, флюорогра-
фічного кабінету у Центральному госпіталі, 
проведено реконструкцію діагностичного 
корпусу. Введено в дію водолікувальницю в 
санаторії «Аркадія» в Одесі. В Центрі оздо-
ровлення та відпочинку «Піщане» встанов-
лено геліосистеми та забезпечено відпо-
чивальників цілодобово гарячою водою. У 
військовому містечку в Бортничах відкрито 
сучасний медичний пункт, де також працює 
стоматологічний кабінет і несеться цілодо-
бове чергування медперсоналу.

Окрім цього, для поліпшення 
лікувально-діагностичного процесу придба-
но сучасне медичне обладнання на суму по-
над 1 мільйон гривень. Слід зауважити, що 
завдяки увазі та підтримці керівництва на-
шого відомства медична складова перебуває 
у постійному розвитку. 

– А що у найближчих планах?
– Зокрема, плануємо надбудувати ще 

один поверх над кардіологічним корпусом у 
Центральному госпіталі, новий лікувальний 
корпус  у Львівському госпіталі й таким чи-
ном розширити площу під нові потужності.

– Зрозуміло, що для пацієнтів робиться 
досить чимало. А чи є настільки ж гідна тур-
бота про медиків?

– Звичайно. Для того щоб медперсонал 
намагався зробити свою роботу найкраще, 
він має бути максимально звільнений від су-
путніх проблем. Ми розуміємо, що коли лікар 
відчуває турботу – він дасть найбільшу відда-
чу. А для цього потрібно дбати про умови його 
праці та заохочувати до нових звершень. Тому 
в новозбудованому будинку у Бортничах се-
ред інших отримали службове житло і праців-
ники Центрального госпіталю.

– Можете назвати кращих з підлеглих?
– Цього я робити не буду, оскільки вва-

жаю, що всі мої колеги у всіх ланках – це 
цілісний колектив, кожен член якого за-
слуговує на велику подяку за те, як він 
працює на спільну для всього відомства 
благородну мету – забезпечення надійної 
охорони кордону.                                           n

16 ЧЕРВНЯ – ДЕНЬ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

Шановні медичні працівники 
Державної прикордонної служби України, шановні ветерани-медики!

Від імені Колегії, усього особового складу Адміністрації Державної прикордонної служби 
України та від себе особисто щиро і сердечно вітаю вас з нагоди професійного свята –  Дня 
медичного працівника.

Професія, обрана вами, в усьому світі вважається найгуманнішою.
Важка місія медиків була і залишається однією з наймилосердніших. Своєю невтомною пра-

цею ви повсякчас демонструєте нам приклади професіоналізму, витримки та самовідданості. 
Власною добротою, знаннями та досвідом ви повертаєте людей до повноцінного жит-

тя. Скільки пацієнтів завдяки вашим старанням знову відчули щастя і радість життя! 
Милосердя і чуйність стали вашим покликанням, а самопожертва та вірність обраному 

шляху – невід’ємною складовою професії.

Упевнений, що ваша щоденна наполеглива, самовіддана, чесна праця та громадська від-
повідальність є запорукою якісної і доступної медичної допомоги тим, хто її потребує.

За вірність прекрасному покликанню благородної професії медика і сердечну чуйність – 
висока шана від особового складу прикордонного відомства!

Нехай ваш високий професіоналізм, доброта, чуйність, відданість найгуманнішій у світі 
професії вселяє надію й упевненість у завтрашньому дні, дарує заслужену шану і автори-
тет.

Зі святом вас! Нових ідей і перемог, надійних партнерів і вірних друзів, процвітання, 
удачі й добробуту вам і вашим родинам!

З повагою,

Голова Державної прикордонної служби України 
генерал армії України                                                                  М. М. ЛИТВИН

На варті кордонів здоров’я
Повноцінний захист кордону за всіх часів був і буде пов’язаний із 
навантаженнями, гідно витримати які в змозі лише здорова людина. 
Тому до рядів прикордонників із самого початку потрапляють лише 
ті, хто витримав суворий медичний відбір. І потім протягом всієї 
служби людину супроводжує відомча медицина. Втім, цей контакт 
не переривається й після виходу на заслужений відпочинок. 
 Про те, як і наскільки захищене здоров’я охоронців державних 
рубежів, нашому кореспонденту напередодні Дня медичного 
працівника розповідає начальник управління охорони здоров`я 
Департаменту матеріально-технічного забезпечення  
Адміністрації Держприкордонслужби полковник медичної служби 
Валентин ВОЛОХА.
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У ЦЕНТРІ УВАГИ

Валентина ЛАЗАРЧУК,
фото Сергія ГУБЕНКА

Пріоритет – 
законність 
і права людини
На початку травня нинішньо-

го року до Адміністрації Держпри-
кордонслужби України надійшло 
подання Генеральної прокура-
тури. У ньому було відображено 
результати системних перевірок 
прикордонних підрозділів ор-
ганами прокуратур усіх рівнів і 
представниками Департаменту 
національного превентивного 
механізму при Упов новаженому 
Верховної Ради України з прав 
людини. Наряду з позитивними 
оцінками роботи відомства, про-
куратура відзначає й низку не-
допрацювань. Конкретніше про 
результати перевірок на засідан-
ні Колегії ДПСУ доповідав за-
ступник Генерального прокурора 
України Віталій БІЛОУС. Він пе-
редусім наголосив, що Службою 
дійсно вжито цілу низку заходів, 
спрямованих на удосконалення 
та якісну організацію роботи при-
кордонників у сфері адміністра-
тивних правовідносин. 

Виступ заступника Генераль-
ного прокурора став базою для 
обговорення Колегією стану 
роботи з іноземцями та адмі-
ністративного провадження у 
прикордонному відомстві. Від-
так із доповіддю стосовно дано-
го питання виступив начальник 
управління по роботі з інозем-
цями та адміністративного про-
вадження Адміністрації Служби 
генерал-лейтенант Олег НИШ-
ПОР. Він насамперед зауважив, 
що впродовж останніх років віт-
чизняне прикордонне відомство 
суттєво посилювало правозас-
тосовну складову в системі охо-
рони державного кордону. Так, 
протягом минулого року скла-
дено понад 49 тисяч протоколів 
про адміністративні правопо-
рушення. На правопорушників 
було накладено адмінстягнення у 
вигляді штрафів розміром понад 
20 мільйонів гривень (реально 
стягнуто 15 мільйонів). У рамках 
виконання Угоди між Україною 
та ЄС про реадмісію осіб при-
кордонним відомством поверне-
но майже 500 осіб. 

Причиною того, що замість 
20 млн. гривень стягнуто 15 млн. 
гривень, стала відсутність меха-
нізму стягнення штрафів з іно-
земців, котрі перебувають за кор-
доном. У зв’язку із цим на даний 
час розробляється проект наказу, 
що забороняє в’їзд цієї категорії 
іноземців до України до тих пір, 
поки правопорушниками не буде 
сплачено відповідний штраф.

Підсумовуючи розгляд пер-
шого питання, Голова Державної 
прикордонної служби України 
генерал армії України Микола 
ЛИТВИН зазначив: прикордон-
ники зобов’язані широко за-
стосовувати методи адміністра-
тивного впливу до осіб, котрі 
порушують вітчизняне законо-
давство з прикордонних питань. 
А головне – при цьому право-
охоронці повинні передусім 
дотримуватися законності та 

забезпечення прав і свобод пра-
вопорушників. Адже це – пріо-
ритетна складова діяльності ві-
домства. 

У результаті обговорення 
стану адміністративних право-
відносин у відомстві Колегія 
Держприкордонслужби України 
вважає пріоритетними: вдоско-
налення нормативно-правової 
бази, впорядкування системи 
контролю щодо забезпечення 
прав і свобод затриманих осіб 
і подальший розвиток інфра-
структури місць тимчасового 
тримання. 

Враховуючи вищезазначе-
не, на засіданні схвалено План 
удосконалення правозастосов-
ної діяльності з питань роботи 
з іноземцями, адміністративно-
юрисдикційної діяльності та 
дотримання прав і свобод за-
триманих осіб у Державній при-
кордонній службі на 2013–2014 

роки. Основна увага Плану 
звертається на опрацювання 
низки нормативно-правових 
документів. 

Туристичний сезон 
складніший 
за Євро-2012
Враховуючи те, що у при-

кордонному відомстві роз-
починається «гарячий сезон» 
– туристичний, другим питан-
ням засідання Колегії Служ-
би став стан прикордонного 
контролю та основні завдання 
щодо підвищення його ефек-
тивності. Про стан справ і 
основні проблеми в цій сфері 
доповідав начальник управ-
ління прикордонного контро-
лю та реєстрації Адміністра-
ції Держприкордонслужби 
генерал-майор Олександр  
БІНЬКОВСЬКИЙ. 

Щороку під час проведення 
пропускних операцій спосте-
рігається зростання кількості 
осіб і транспортних засобів на 4 
та 6 відсотків відповідно. Про-
те незважаючи на різноманітні 
фактори та тенденції відомство 
в цілому з потоком справляєть-
ся, що нерідко втричі переви-
щує проект ні можливості окре-
мих пунктів пропуску. Прогнози 
на цьогорічне літо, зрозуміло, 
вказують лише збільшення. Зо-
крема, в аеропортах очікується 
збільшення руху до 10 відсотків (в 
ОКПП «Київ» – до 20 відсотків). 
Зростання руху в автомобільних 
пунктах пропуску складатиме 5 
– 8 відсотків, при цьому основне 
навантаження передбачається 
на східному та західному рубе-
жах. Десятивідсоткове зростання 
руху прогнозують і в залізничних 
пунктах пропуску. Найбільший 
«удар» на себе прийматимуть 

харківський, конотопський та 
чернігівський напрямки. У пор-
тах передбачається збільшення 
руху на 8 відсотків. 

У цілому Олександр Анато-
лійович зазначив, що затишку 
в прикордонному контролі в 
пе ріод літнього туристичного 
сезону очікувати не слід. Тому 
ситуація потребуватиме наду-
правлінських та ресурсних зу-
силь. Отже, весь позитивний 
досвід, отриманий під час Євро-
2012, потрібно застосувати знову.

Конкретніше генерал-майор 
Олександр БІНЬКОВСЬКИЙ зу-
пинився на так званих «стійких» 
негативних явищах, характерних 
для пунктів пропуску. Насамперед 
мова йде про одне з найболючі-
ших для прикордонників питань 
– черги. Безпереч но, їх утворен-
ню сприяє низка об’єктивних 
причин. Проте не слід забувати, 

що в більшості випадків усе за-
лежить саме від правоохоронців. 
Адже нерідко керівники підрозді-
лів починають приймати рішення 
вже після накопичення транспор-
ту, а не при перших «симптомах» 
утворення черг. Ключовим за-
вданням для персоналу відомства 
повинно стати забезпечення рит-
мічності пропускних операцій. В 
ідеалі автомобіль має перебувати 
в пос тійному русі – як поза пунк-
тами пропуску, так і в них.

Перший заступник Голови 
Державної прикордонної служ-
би України – директор Департа-
менту охорони державного кор-
дону генерал-полковник Павло  
ШИШОЛІН підкреслив, що 20-
30 відсотків тих, кому відмов-
ляють у перетині кордону, – це 
діти. Безумовно, прикордонник 
виконує своє завдання – без за-
конних підстав не може здійсни-
ти оформлення людей. Проте 

дана ситуація, зазвичай, є дуже 
важкою в моральному плані для 
обох сторін. Тому, наголошує 
Павло Анатолійович, правоохо-
ронці повинні робити акцент на 
випереджувальну інформацію, 
максимально роз’яснювати гро-
мадянам законні вимоги до пере-
тину держрубежу дітьми.

З метою вжиття системних і 
цілеспрямованих заходів щодо 
підвищення ефективності при-
кордонного контролю, усунення 
передумов і причин негативних 
проявів у пунктах пропуску Ко-
легія ДПСУ затвердила План 
додаткових заходів Державної 
прикордонної служби України 
щодо забезпечення ритмічності 
пропуск них операцій у пунктах 
пропуску через державний кордон 
в період літнього туристичного 
сезону 2013 року. Документом, зо-
крема, передбачається розробка 

алгоритму дій посадових осіб під-
розділів, органів охорони держав-
ного кордону, регіональних управ-
лінь у разі виникнення у пунктах 
пропуску для автомобільного спо-
лучення та перед ними черг авто-
транспорту. А в цілому завданнями 
Плану є консолідація зусиль усіх 
управлінських ланок щодо сис-
темного нарощування позитив-
ного потенціалу в період літнього 
туристичного сезону нинішнього 
року, підвищення результативнос-
ті безпекової складової Служби, 
запобігання негативним проявам 
серед персоналу підрозділів охо-
рони державного кордону,  а також 
демонстрація високої культури 
прикордонного контролю.

Тож потрібно сподіватися, 
що цьогорічний туристичний се-
зон пройде для вітчизняних при-
кордонників не лише не менш 
успішно, але й значно результа-
тивніше, аніж Євро-2012.           n

В інтересах людей і держави
На засіданні Колегії Держприкордонслужби 
України, що днями відбулося в Адміністрації 
Служби, обговорювався стан роботи з 
іноземцями й адміністративного провадження 
та завдання щодо його поліпшення у відомстві. 
Іншим питанням був стан прикордонного 
контролю та підвищення його ефективності в 
період літнього туристичного сезону. 
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Спілкувався Вадим КРУТІЙ

– Пане Посол, як Ви вважаєте, віддав-
ши уран, Україна продемонструвала свою 
миролюбність?

– На мою думку, у нас налагоджена 
дуже гарна співпраця у галузі нерозпо-
всюдження зброї масового ураження. 
Очевидно, що найяскравішим прикладом 
цієї співпраці стало успішне завершення 
проекту, започаткованого президентами 
наших країн у квітні 2010 року на саміті 
з питань ядерної безпеки у Вашингтоні. 
Ця програма дозволила Україні позбути-
ся всіх запасів високозбагаченого урану в 
обмін на низькозбагачений та отримати 
ядерний прискорювач, встановлений у 
Харкові. 

– Наскільки виправдала себе програма 
нерозповсюдження?

– Це одна з програм, якою я найбіль-
ше пишаюся. Вона фінансується у рамках 
програми НАНА-ЛУГАРА, яка у свою 
чергу є найбільш успішною програмою, 
що діє не лише в Україні, але й в інших 
країнах цього регіону. Ми розпочали на-
давати технічну допомогу у рамках цієї 
програми з 2004 року і головними отри-
мувачами такої допомоги в Україні є Дер-
жавна прикордонна служба та митниця.

– Цікаво, чи проводився моніторинг 
того, яка техніка найбільш необхідна ві-
домству для ефективної протидії розпо-
всюдженню ядерної зброї?

– Ми дуже тісно і, гадаю, ефек-
тивно співпрацюємо з Прикордонною 
службою у питанні визначення шляхів 
найкращого використання технічної 
допомоги. Вже реалізовано декілька 
проектів, і я хотів би зазначити про де-
які з них, адже вони відображають не 
лише масштаб програми, але й її важли-

вість. Всі ці проекти напряму покликані 
допомогти насамперед народу України. 
Для прикладу: ми надали прикордон-
никам загальне обладнання для забез-
печення безпеки на кордоні, аби вони 
змогли дещо оновити техніку, яку вже 
експлуатують. Скажімо, це автомобілі, 
радіостанції, оптичні прилади спосте-
реження, пересувні (мобільні) пункти 
контролю та перевірки. Також нами 
було надано обладнання з виявлення та 
ідентифікації зразків небезпечних речо-
вин прикордонним підрозділам (сухо-
путним та морським), пунктам пропус-
ку та митним постам для того, щоб вони 
могли розпізнати та провести ізоляцію 
підозрілих, наприклад радіоактивних, 
хімічних матеріалів чи матеріалів так 
званого подвійного використання.

Ми прагнемо бути хорошими партне-
рами для Прикордонної служби та допо-
могти її виконувати поставлені завдання 
настільки ефективно, наскільки це взагалі 
можливо. 

– Скажіть, будь ласка, яку оцінку Ви 
могли б дати діям українських охоронців ру-
бежу у рамках цієї програми?

– Вважаю, що цій Службі пощастило, 
у тому що її очолюють такі керманичі. Я 
знаю генерала Миколу ЛИТВИНА та ба-
гатьох представників вищої командної 
ланки. Ми високо цінуємо й поважаємо їх 
за високі управлінські якості, професіона-

лізм та відданість вашій Батьківщині. Ду-
маю, що ми виконали два дуже важливих 
завдання – по-перше, допомогли ство-
рити низку спроможностей для протидії 
розповсюдженню зброї масового уражен-
ня. Це, безумовно, є в інтересах як народу 
України, і це є в інтересах США, які заці-
кавлені у нерозповсюдженні зброї масо-
вого ураження та забезпеченні безпеки у 
всьому світі. По-друге, нам вдалося про-
тягом цих 9 років налагодити справжню 
співпрацю та взаєморозуміння з керівни-
ками українського прикордонного відом-
ства у дусі відкритого партнерства.          n

ТЕТ-А-ТЕТ

Джон ТЕФФТ: 

«Ми прагнемо бути хорошими партнерами»
Питання нерозповсюдження зброї масового ураження є чи не 
найболючішою проблемою усього світового співтовариства. 
До речі, в цьому контексті дуже добре порозумілися 
Сполучені Штати Америки з Україною. Це знайшло своє 
відображення у низці міжнародно-технічних проектів, 
основним реципієнтом яких стала Держприкордонслужба 
України. Однак більш детальніше про реалізацію цих 
ініціатив «ПУ» розповів Надзвичайний і Повноважний Посол 
США в Україні пан Джон ТЕФФТ.

МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

Днями представники Міністерства 
енергетики Сполучених Штатів 
Америки офіційно вручили українським 
прикордонникам 18 комплектів 
ремонтно-технічного обладнання 
«КОРТ-02»,  призначеного для 
обслуговування систем радіаційного 
контролю у пунктах пропуску.

Валентина ЛАЗАРЧУК 

Співпраця між прикордонним відомством України та 
Міністерством Енергетики США розпочалася ще 2005 
року, коли після тривалих переговорів сторони підписали 
Виконавчу домовленість щодо надання Україні допомо-
ги з метою запобігання незаконному розповсюдженню 
ядерних та інших радіоактивних матеріалів у пунктах 
пропуску. 

А вже 2007 року стартував проект міжнародної техніч-
ної допомоги «Запобігання розповсюдженню ядерних та 
інших радіоактивних матеріалів» за програмою «Друга лі-
нія захисту». Потрібно зауважити, що співпраця в рамках 
даного проекту є яскравим прикладом спільних зусиль у 
протидії транскордонній злочинності, розповсюдженню 
зброї масового знищення та засобів терору.

З того часу вже 41 пункт пропуску облаштований ста-
ціонарними комплексами для виявлення ядерних та раді-
оактивних матеріалів «Янтар». Передбачається, що до кін-
ця 2015 року їх кількість сягла семидесяти. Окрім того, в 
рамках проекту до органів охорони держкордону передано 
4 мобільних автоматизованих радіаційних комплекси. Від-
повідні зразки техніки також знаходяться й у відомчих на-
вчальних закладах, на базі яких проводяться спеціалізовані 
тренінґи з експлуатації систем радіаційного контролю.

Потрібно підкреслити, що використання даного об-
ладнання вже дало свій позитивний результат. Минуло-
річні показники виявлення переміщення радіоактивних 
матеріалів у порівнянні із аналогічними цифрами за 2007 
рік збільшилися з 362 до 2750 випадків. 

Тим не менш, встановлені на вітчизняному рубежі 
системи «Янтар» мають усього 3-річний термін тех-

нічного обслуговування за рахунок проекту. По за-
кінченні гарантії обслуговувати радіаційні комплекси 
прикордонникам доведеться вже самостійно. Тому 
з метою підтримки надійної роботоздатності систем 
радіаційного контролю американська сторона й вру-

чила 18 комплектів ремонтно-технічного обладнання 
«КОРТ-02». Та це зовсім не означає, що інспектори-
дозиметристи відразу ж зможуть приступити до ви-
користання отриманої техніки. Для цього необхідно 
спочатку пройти відповідні тренінги, на яких фахівці 
розкажуть і покажуть, як правильно й ефективно за-
стосовувати «КОРТ-02». Менеджер програми «Друга 
лінія захисту», який, власне, й презентував україн-
ським прикордонникам обладнання, запевнив, що 
такі заняття з персоналом плануються вже найближ-
чим часом. Місцем їх проведення стане Навчальний 
центр Держприкордонслужби.

Українську сторону на церемонії представляв заступ-
ник директора Департаменту – начальник управління 
міжнародного співробітництва Адміністрації Держ-
прикордонслужби України генерал-майор Анатолій  
ЗАРИЦЬКИЙ. Він підкреслив, що дане отримання сучас-
ного обладнання є лише однією зі складових комплексної 
системи співпраці у сфері реалізації цілої низки проектів 
за сприяння американської сторони.                                     n

«КОРТ-02» – оберіг для «Янтаря»
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Віктор ВИРВА 

Під час даного заходу охоронці кордо-
ну практично показали свої навички під час 
застосування штатного озброєння БТР - 80. 
Найкращих результатів під час виконання 
вправ стрільб з кулеметів досягли старший 
прапорщик Олександр ДЕМ’ЯНЧУК, стар-

ші сержанти Дмитро КОНЦЕВИЧ і Сергій 
КОСТЮК.

За словами керівника зборів начальника 
сектору підготовки персоналу Північного ре-
гіонального управління полковника Сергія 
ТОЛСТОКОНЄВА прикордонники змогли 
показати свою спроможність до дій під час 
виконання завдання з охорони державного 
кордону як у повсякденних умовах, так і при 
ускладненні обстановки.     n

НАВЧАННЯ

До практичних дій готові
У рамках підготовки до проведення спеціального управлінського тренінґу 
із застосування мобільних, чергових сил і резервів Держприкордонслужби 
для стабілізації обстановки на державному кордоні при різкій її зміні на 
базі польового навчального центру підготовки підрозділів 8 армійського 
корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України проведено дводенний 
навчально-методичний збір з персоналом окремого відділу прикордонної 
служби (тип «С») Північного регіонального управління та відділу 
прикордонної служби «Млачівка» Житомирського прикордонного загону з 
практичним виконанням навчальних стрільб.

Володимир ЗАХАРЧУК

За словами Валерія Вікторовича, 
навчальні програми випускниками 
опрацьовані в повному обсязі, тому до 
іспитів усі підійшли максимально під-
готовленими. Один із найскладніших 
екзаменів – фізичне виховання – скла-
дається з двох етапів – практичного та 
теоретичного. На першому курсанти 
демонстрували свою фізичну витри-
валість під час контрольного забігу 
на 3000 м – для хлопців та 1000 м для 
дів чат. Юнаки порадували викладачів 
своїм майстерним володінням при-
йомами рукопашного бою та бездо-
ганним виконанням вправ на брусах, у 
той час як дівчата без зусиль справля-
лися з вимогами комплексної силової 
вправи. Останнім випробуванням для 
випускників став забіг на 100-метрову 
дистанцію, де кожен намагався розви-
нути максимальну швидкість за міні-
мальний час. Коли практична частина 

вже була позаду, випускники присту-
пили до теоретичного етапу. Викладачі 
зазвичай проводять його шляхом тес-
тового опитування.

Отож, результати державного іспи-
ту з фізичного виховання свідчать, що 
цьогорічні випускники Національної 
академії Держприкордонслужби спра-
вилися з цим нелегким завданням без 
жодних зауважень. А сержанти Роман 
ЛАЩУК і Валерій КОРОТІН пока-
зали кращі результати серед своїх од-
нокурсників. Тому можна бути впев-
неними: на кордон прийдуть дійсно 
підготовлені офіцери.                            n

ТЕСТУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Витривалі та спритні 
наші випускники
4 червня 2013 року в Національній академії розпочала роботу 
Державна екзаменаційна комісія, яку очолив заступник 
директора Департаменту персоналу Адміністрації 
Державної прикордонної служби України генерал-майор 
Юрій ОБЛАУХОВ. Ректор академії генерал-лейтенант 
Валерій РАЙКО значну увагу акцентував на здачу 
державного іспиту з дисципліни «фізичне виховання». Отож 
про один із найважчих екзаменів для майбутніх лейтенантів 
та перші його підсумки сьогодні розповідає «ПУ».

Комплекс профпридатності

Максим СІБУРОВ, 
фото Дмитра СЛИВНОГО

Тестування визначало 
рівень професійної підго-
товки офіцерів і прапорщи-
ків Адміністрації ДПСУ за 
допомогою інформаційно-
телекомунікаційної системи 
„Гарт-8”, також необхідно 
було скласти заліки з фізич-
ної та вогневої підготовки. 
Відтак перевірявся рівень як 
теоретичної, так і практич-
ної підготовки. 

Слід відзначити, що сис-
тема „Гарт-8” призначена для 
перевірки теоретичних знань 
персоналу за напрямком 
його професійної діяльності. 
Отож необхідно відповісти не 
менш як на 20 запитань, що 
охоплюють найбільш прита-
манні конкретній посаді пи-
тання за фахом (знання по-
ложень статутів, порадників 
i посібників, інших керівних 
документів, тактико-технічні 

характеристики, будова та 
правила експлуатації озбро-
єння і техніки тощо). До ме-
тодики оцінювання входять 
також критерії фізичної, 
вогневої підготовки та еко-
логічної безпеки державного 
кордону.

Слід зазначити, що  захід 
було організовано на досить 
високому рівні. Та й офіцери 
і прапорщики Адміністрації 
ДПСУ ґрунтовно підготува-
лися до перевірки. 

Найбільшу організо-
ваність  показали  офіце-
ри управління планування 
оборонної, мобілізаційної 
роботи та організації ан-
титерористичних заходів, 
управління кадрів,   управ-
ління інформації, управлін-
ня тилового забезпечення, 
авіаційного управління, а 
також Науково-дослідного 
інституту. Водночас найкра-
щі результати продемонстру-
вали полковники Владислав 
БЛІНДЮК, Сергій ВОРО-
НИЙ, Аркадій СОЛОНЕН-
КО, Олександр БОБИК, 
Анатолій СМОРОДСЬКИЙ, 
Олександр БУЛАЙ, Володи-
мир КОНДРАТ, підполков-
ники Сергій КАЛЬЧУК та 
Олег НІЖИНСЬКИЙ. 

Підбиваючи підсумки, 
керівництво управління 
професійної підготовки від-
значило, що проведення тес-
тування пройшло успішно. 
Офіцери Адміністрації пока-
зали себе з кращої сторони, 
і в Державній прикордонній 
службі України є на кого рів-
нятися.                                     n

Коли на льоду жарко

ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ

У розташуванні Окремої комендатури охорони 
та забезпечення Державної прикордонної 
служби України відбулося дводенне комплексне 
тестування персоналу Адміністрації ДПСУ, 
на якому військовослужбовці центрального 
апарату відомства демонстрували свої 
професійні навики. 

ЗМАГАННЯ

Василь КАКАДІЙ

У першості брали участь команди із Сум, 
Полтави, Харкова, Одеси, Москви та Бєлгоро-
да. Вимога до спортсменів – вони не мають бути 
професійними гравцями в хокей, брати участь в 
регулярних календарних іграх і змаганнях та по-
винні належати до правоохоронних структур двох 

країн. Вік учасників – 20-55 років. Склад команд 
– від 10 до 15 осіб.

Після першого дня у фінал вийшли чотири коман-
ди – по дві з України та Росії. У підсумку за третє міс-
це боролися хокейні дружини Одеси і Москви. Силь-
нішими виявилися одесити. За перше місце боролися 
команди Харкова і Бєлгорода. Господарі за результа-
тами серії булітів поступилися росіянам.

Переможці та призери отримали від організаторів 
змагань кубки, медалі та грамоти.                                   n

Нещодавно в Харкові відбувся перший міжнародний турнір з хокею серед 
команд любителів «Кордон-2013». У змаганні взяли участь команди з України 
та Російської Федерації. Організатором змагань виступило керівництво 
Східного регіонального управління Держприкордонслужби України та спортивне 
товариство «Динамо».
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ОГОЛОШЕННЯ

МИТЬ РОЗРЯДКИ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!

Начальник та колектив управління кадрів 
АДПСУ щиро вітають начальника відділу 
управління кадрів полковника ГУМЕНЮКА 
Олександра Леонідовича з 50-річним 
ювілеєм!
Спинити час ніхто не в змозі 
І грає ліс, і квітне сад, 
На вашім сонячнім порозі 
З’явилось мудрих 50! 
Ваш ювілей – поважна дата 
Про це нагадувать не слід, 
А краще щиро побажати:
Здоров'я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!
Всього, що прекрасне є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі!
Колектив Одеського загону Морської охорони 
сердечно вітає з Днем народження  капітана  
3 рангу КРАСНОПЬОРОВА Євгена 
Сергійовича та старшого матроса ВАКАРА 
Олександра Івановича!
Бажаємо здоров’я, благополуччя, наснаги, 
процвітання та сімейного затишку!

Керівництво відділу прикордонної служби 
«Пархоменкове» щиро вітає персонал, 

народжений у червні: лейтенанта ГЕРЕЗА 
Анатолія Сергійовича, старшого сержанта 
ОСТАПЮК Наталію Володимирівну, 
старшину ТВЕРДОГО Віталія Васильовича, 
старшин – ЧЕРНИК Мар'яну Василівну та 
ВОВКА Віталія Володимировича, старшого 
сержанта СЕМЕНЮК Юлію Анатоліївну, 
сержанта САРАПІНА Сергія Васильовича, 
старшого прапорщика СІЛЬЧУКА Андрія 
Володимировича, прапорщика ШЕРШНЯ 
Василя Миколайовича, старшину КОСОВЦЯ 
Євгена Анатолійовича, працівників – 
ПАНАСЮК Ірину Миколаївну, СТРЕЛЬЧУК 
Олену Володимирівну, КУЗЬМИЧ Людмилу 
Вікторівну!
Зичимо Вам міцного здоров’я, щастя, радості, 
успіхів і натхнення у службі та всіх справах! 

Колектив Окремого відділу прикордонної 
служби Західного регіонального управління 
щиро вітає з Днем народження старшину 
відділу старшого прапорщика АКСЬОНОВА 
Олександра Валерійовича!
Нехай шаною, любов’ю й повагою оточують Вас 
колеги, близькі та друзі! Миру, сімейної злагоди, 
благополуччя й добробуту Вам і Вашій родині!

Андрій Гричина
Черкаська область. Допоможіть знайти 16-річного жите-
ля Жашкова Андрія Гричину! 
Вранці 12 квітня 2013 року хлопець пішов з дому та досі 
від нього немає жодної звістки.

Прикмети дитини: 180-182см на зріст, 
середньої статури, темне волосся, карі 
очі.
Одяг:  сіре пальто, біла сорочка, чорна 
краватка, чорні брюки, темні кросівки.

Іван Авраменко
Переяслав-Хмельницький район Київської області.
Допоможіть знайти 14-річного Івана Авраменка!  
20 квітня 2013 року хлопчик виїхав з дому на велосипеді 
та більше його не бачили.
Прикмети дитини: на вигляд 14-16 років, худорлявої 

статури, 165-170 см на зріст, кругле 
обличчя, прямий ніс, коротке темне 
волосся.
Одяг: сірий светр з капюшоном, 
темно-сині брюки, чорні кросівки.
Особливі прикмети: щілина між 
верхніми передніми зубами.

– Валєра, помий ліфт!
– На всіх поверхах чи тільки на нашому?

*  *  *
На іспиті студент бере один квиток – 

не знає. Бере інший – теж. Третій – та ж 
біда… Так четвертий, п’ятий…

Професор бере заліковку, ставить 
йому «3». Інші студенти обурюються:

– За що?
– Як за що… – відповідає викладач, 

– якщо щось шукає, значить, щось знає.
*  *  *

Даішник зупиняє машину, звідти ви-
валюється п’яна пані, випльовує на до-
рогу цукерку і каже: «Уявляєш, з лікером 
попалася».

*  *  *
– Чому дисковод так шумить?
– Читає диск.
– Вголос?

*  *  *
– Які три слова найчастіше зустріча-

ються по всьому світу?
– Я тебе кохаю?
– Ні! Made in China...

*  *  *
У маршрутці бабця довго і пильно 

дивилася на студента, який досить ін-
тенсивно жував жуйку... Дивилась, ди-
вилась і каже:

– Дарма ти, синку, мені це все роз-
казуєш, я ж глуха...

АДМІНІСТРАЦІЯ
 ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця –
головного спеціаліста відділу з питань методології пенсійного забезпечення 

Фінансово-економічного департаменту. 
Вимоги до кандидата: громадянство України;  вища освіта за спеціальністю «Фінанси» 

або «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи 
за фахом у державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж 
роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років при необхідності, виходячи 
із виконання структурним підрозділом основних завдань і функцій; вільне володіння 
державною мовою та вміння працювати з оргтехнікою.

До заяви на ім’я голови конкурсної комісії додаються такі документи: особова картка 
(форма П-2ДС) з відповідними додатками та 1 фотокарткою розміром 4х6 см, копії 
документів про освіту та підвищення кваліфікації, декларація про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, копія паспорта громадянина України, 
копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних), довідка про 
допуск до державної таємниці (у разі його наявності), копія трудової книжки.

Документи приймаються з 14 червня по 13 липня 2013 року за адресою: 01601, м. Київ-
601, вул. Володимирська, 26.

За довідками звертатися до управління кадрів за тел. 527-64-24.
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ВЕСЕЛИМ ОЛІВЦЕМ

І не забудьте вимкнути 
свої мобілки!..

А тепер уявіть, що перед вами – я!

ІСТОРІЯ

Пам’ятник 
подвійного призначення

Ігор КУКІН

У районі, де знахо-
диться сучасна Кулішів-
ка перші люди оселилися 
на берегах річки Хусь ще 
15 тисяч років тому. Вони 
багато разів переселялися 
та поверталися, залиша-
ючи величезну кількість 
артефактів. У ХІХ столітті 
ця місцевість пригляну-
лася графу Юрію Голо-
вкіну, який і гадки не мав 
що його земля невідомим 
магічним шляхом збирає 
історію.

Так склалося, що 1839 
року його будівельники 
під час земляних робіт 
знайшли купу величезних 
кісток невідомих тварин. 
Граф був особою освіче-
ною, та ще і попечителем 
Харківського університе-
ту. Він відразу запросив 
до себе друга – професора 
медицини Івана Калини-
ченка. Подальші розкопки 
дозволили вченим зібрати 
два повних скелети ма-
монтів та дослідити кістки 
інших доісторичних істот.

Бажаючи залишити 
пам’ятку потомкам, Юрій 
Головкін згадав, що саме 

на місці археологічної 
знахідки з середини XVI 
до середини XVII століть 
проходив кордон Речі 
Пос политої з Росією. У ті 
часи кордони намагалися 
визначати за яскраво по-
мітними ознаками місце-
вості. Тому стародавню 
лінію державного кордону 
біля Кулішівки зовсім не-

складно відшукати і сьо-
годні.

У місці, де сходили-
ся російська рівнинна та 
горбиста польська земля, 
досі тече невелика річка, 
яка понад 350 років тому 
була прикордонною. 
Складається враження, 
що і сьогодні природа 
продовжує розмальову-
вати у різноманітні ко-
льори кожну із зазначе-
них ділянок місцевості та 
межу між ними. Це варто 
того, щоби побачити на 
власні очі.

На пам’ять про архео-
логічне відкриття світо-
вого рівня та історичне 
минуле на місці розко-
пок 1841 року встанови-
ли металевий пам’ятник 
із зображенням мамонта 
та нагадуванням нащад-
кам, що саме у цьому міс-
ці  проходив державний 
кордон Речі Посполитої 
з Росією. До початку ХХ 
століття цей монумент 
був відомий як прикор-
донний стовп. Сучасники 
називають його першим 
у світі пам’ятником ма-
монту, хоча правильніше 
було би казати мамонтам 
аби залишити первинну 
назву. 

Історична наука не сто-
їть на місці. Сьогодні ві-
домо, що на цих землях Х 
століття київський князь 
Володимир будував при-
кордонні застави. Упро-
довж ХІІ-ХІІІ століть тут 
проходила межа між Чер-
нігівським та Переяслав-
ським князівствами. Тобто 
тривалий час це були при-
кордонні території з систе-
мою охорони, традиціями 
та цікавими історичними 
подіями.                                n

Кожна доросла людина знає, що машина 
часу справно працює лише у дитячих 
казках. Але сучасна людина на власні 
очі може побачити державний кордон 
між Росією та Річчю Посполитою 
ХVII століття майже таким, яким 
він був і раніше. Для цього потрібні 
лише мінімальні навички мандрівника 
та бажання любуватися природою. Це 
загадкове місце знаходиться на Сумщині, 
біля села Кулішівка Недригайлівського 
району біля ділянки відповідальності 
відділу прикордонної служби «Білопілля». 


