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Державний кордон України перетнуло 

1,584 млн. осіб

та 367 тис. транспортних засобів

Затримано за незаконне перетинання 

кордону 122 особи,

зокрема, 21 незаконний мігрант

Вилучено 14 одиниць зброї, 

93 боєприпаси 

та 970 г наркотичних речовин

7Затримано товарів і вантажів, 

7що незаконно переміщувалися через 

7державний кордон, на 6,37 млн. гривень

кордон за тиждень

Прикордонник
УкраїниÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²¹  27 (5473)
17 ËÈПÍß 2015 ÐÎÊУ

сумна дата

З кривавих не повернуться полів...
¯хні імена вписані золотими літерами у Книгу 
історії Держприкордонслужби. У наших 
вдячних серцях і пам’яті майбутніх поколінь 
вічно житиме спомин про подвиг патріотів-
прикордонників, які загинули, захищаючи 
територіальну цілісність Вітчизни. 6

стор.

патріотизм

Резервіст
Останнім часом його ім’я стало добре відомим багатьом 
мешканцям міста Енергодар, що на Запоріжжі. Учасник 
бойових дій на сході країни Костянтин Табакаєв, 
демобілізувавшись, разом з побратимами створив 
громадську організацію, яка уже заявила про себе 
добрими справами. 7

стор.

Принциповість, послідовність, ефективність
Колегія Держприкордонслужби підбила підсумки діяльності відомства за І півріччя 2015 року 

В Адміністрації 
Держприкордонслужби 
відбулось засідання 
Колегії прикордонного 
відомства. На порядок 
денний винесено питання 
оперативно-службової 
діяльності Служби у 
першому півріччі та 
окреслено першочергові 
завдання  на наступні 
шість місяців 2015 року. 
Особливу увагу учасники 
зібрання приділили стану 
протидії корупції та 
контрабандній діяльності.

Андрій КУЧЕРОВ 

У заході, крім членів Колегії, 
взяли участь керівники структур-
них підрозділів та офіцери цен-
трального апарату, начальники 
регіональних управлінь, ректор 
Національної академії, очільники 
Навчального центру,  Науково-
дослідного інституту, інших орга-
нів центрального підпорядкування. 
Крім того, у режимі відеоконфе-
ренції до роботи залучалися коман-
дири й заступники підрозділів та 
органів охорони кордону. 

Відкриваючи засідання, Голова 
Державної прикордонної служби 
генерал-полковник Віктор Наза-
ренко підкреслив, що наразі сис-
темне реформування і розвиток 
відомства здійснюється в умовах 
російської агресії та доповнюється 
активізацією правопорушників на 
інших ділянках державного кор-
дону. Тому роль і внесок кожного 
– від керівника до рядового  бійця 
–  є важливим елементом системи 
прикордонної безпеки. 

4-5
стор.
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коротко 
про головне

кримінал

законність

Україна і ЄС: 
пріоритети  
визначено

У Брюсселі відбулося 
перше засідання Комітету асо-
ціації Україна – Європейський 
Союз, на якому окреслено 
пріоритети для прискорення 
виконання Угоди про асоціа-
цію. Учасники зібрання обго-
ворили питання політичного, 
торговельно-економічного 
та секторального співробіт-
ництва. Також було  оцінено 
стан виконання Угоди, що є 
дорожньою картою для імп-
лементації реформ в Україні. 
Відбувся детальний обмін 
думками щодо розвитку ситу-
ації на сході нашої держави з 
окремим наголосом на її гума-
нітарному аспекті та питан-
нях порушення прав людини 
в результаті російської агресії. 

Українські дипломати 
запевняють, що європейська 
сторона підтвердила готовність 
сприяти мирному розв’язанню 
нинішньої ситуації на основі 
гарантування поваги до терито-
ріальної цілісності та суверені-
тету нашої країни.

Окрему увагу було приді-
лено реформам у сфері забез-
печення прав людини, вер-
ховенства права, боротьби з 
корупцією, а також рефор-
мам судової влади та сектора 
цивільної безпеки. У частині 
обговорення співробітництва 
у сфері юстиції, свобод та без-
пеки сторони зосередили увагу 
на заходах, які здійснюються з 
метою запровадження безвізо-
вого режиму для українських 
громадян.

 Олена ТАЩИЛІНА

Все «нажите» – 
на широкий загал!

Верховна Рада ухвалила у 
другому читанні та в цілому 
законопроект «Про внесення 
змін до деяких законів України 
щодо посилення прозорості у 
сфері відносин власності з метою 
запобігання корупції». Новий 
закон дає можливість здійсню-
вати пошук в реєстрах нерухо-
мості за прізвищем власника.

«Документ передбачає, що 
дані усіх реєстрів рухомого 
і нерухомого майна стануть 
доступними для українських 
громадян, а чиновники не змо-
жуть більше приховувати свої 
статки чи переписувати майно 
на родичів і підставних осіб», 
– зазначив Міністр юстиції 
Павло Петренко.

Відтепер для фізичних 
та юридичних осіб інформа-
ція з державного реєстру прав 
надаватиметься не тільки за 
об’єктом нерухомого майна, як 
це передбачено в попередній 
редакції, а й за суб’єктом права. 
При цьому вона надаватиметься 
з певними обмеженнями. Так, 
щоб уникнути розкриття пер-
сональних даних про місце 
проживання особи, пропону-
ється розкривати не конкретну 
адресу, а лише назву області, 
міста, району, де розташовано 
об’єкт нерухомого майна. 

Василь ДРОЗДОВ

Ольга МІРОШНИЧЕНКО 

У цьому регіоні таке тра-
пляється нерідко. Поблизу села 
Кам’яне, за два кілометри від 
кордону з Білоруссю, прикор-
донники  спільно із співробіт-
никами МВС та прокуратури 
застали «на гарячому» сімох 
місцевих мешканців. Підпри-
ємливі «старателі» серед білого 
дня намивали у лісі «сонячне 
каміння»  за допомогою мото-
помпи.  Порушення закону було 
очевидним: копачі працювали 
нелегально, без будь-яких доку-
ментів. Тож їх самих, а заодно і 

знаряддя промислу – трактор 
Т-25, віз, заводську мотопомпу, 
пожежні рукави та забірний 
шланг – доставили у  прикор-
донний підрозділ «Кам’яне» для 
встановлення осіб затриманих 
та складання необхідних доку-
ментів. Оскільки серед «старате-
лів» виявилося двоє неповноліт-
ніх, їх покартали для профілак-
тики та відпустили додому. Як 
з’ясувалося незабаром, то був 
лише початок… 

Надвечір біля воріт підроз-
ділу почали збиратися місцеві 
мешканці, які вимагали звіль-
нити односельців. Рівень агресії 
в атмосфері зростав, а аргументи 
правоохоронців, що вийшли до 

пікетувальників, останні сприй-
мати категорично не бажали. 
І хоча після завершення про-
цедури документування затри-
маним дозволили піти, влас-
ник трактора вимагав негайно 
повернути йому все конфіско-
ване майно, нахабно заявивши 
при цьому, що  ніяких видобув-
них робіт він та його поплічники 
не проводили, а лише гасили 
торф’яники.

Невдовзі біля підрозділу вже 
зібралося близько сотні агре-
сивно налаштованих людей. 
Запал юрби зріс настільки, що 
спроба голови селищної ради 
її вгамувати закінчилася для 
жінки численними тілесними 
ушкодженнями. 

Близько опівночі почався 
справжній штурм:  нетверезі 
молодики шпурляли каміння 
та ламали паркан. У хід пішли 
металеві прути. Результатом 
нападу стали вибиті вікна, дві 
пошкоджені службові машини, 
поламані ворота, частина ого-
рожі та даху. 

Спочатку прикордонники 
спробували відігнати атакуючих 

за допомогою попереджувальних 
пострілів гумовими кулями, а 
коли це не вдалося, були змушені 
застосувати вогнепальну зброю.   

«Виникла реальна загроза 
життю та здоров’ю прикордон-
ників, представників МВС та 
прокуратури, а також ризик 
захоплення зброї і службового 
майна», – зазначають у прес-
службі відомства, підкреслю-
ючи, що правоохоронці діяли 
відповідно  до законодавства 
України.  

Близько другої ночі 
селяни залишили місце бата-
лії. У результаті протистояння 
39-річна мешканка Кам’яного 
та її 22-річний односельчанин 
отримали поранення ніг. Обох 
доставлено до лікарні. 

Трьох найактивніших  учас-
ників штурму затримано та 
відправлено до райвідділу мілі-
ції. Порушено кримінальну 
справу за частиною другою  
статті 240 (порушення пра-
вил охорони надр) та части-
ною першою статті 294 (масові 
заворушення) Кримінального 
кодексу України.                       n

Бурштиновий трилер

Подія, що трапилася днями на Рівненщині, отримала 
великий суспільний резонанс та вже вкотре 
продемонструвала нагальну потребу вирішення 
проблеми незаконного видобутку бурштину 
на державному рівні. Цього разу заручниками 
ситуації стали прикордонники Луцького загону, 
які намагалися завадити «чорним» копачам, а 
натомість були змушені відбивати справжню атаку 
підрозділу сотнею знавіснілих селян.

Сергій ЯКИМЕЦЬ 

Річ у тім, що згідно з чинним 
законодавством їхні дії кваліфі-
куються як незаконне перети-
нання державного кордону Укра-
їни. При виявленні таких право-
порушників прикордонники 
зобов’язані складати протоколи 
про адміністративне правопору-
шення та надсилати їх на розгляд 
суду. Адмінкодекс у свою чергу 
передбачає за це штраф від 1700 
до 3400 гривень або адмін арешт 
до 15 діб. На даний час правоохо-

ронці вже виявили понад дев’ять 
тисяч осіб, які обрали обхідний 
маршрут.

Водночас прикордонне 
відомство нагадує, що сьогодні 
внесено суттєві зміни до сис-
теми видачі електронних пере-
пусток та відповідного контр-
олю  у пунктах в’їзду-виїзду. Це 
дозволяє зменшити термін 
оформлення документів та ство-
рює для громадян, які перетина-
ють лінію розмежування, більш 
сприятливі умови. Співробіт-
ники Держприкордонслужби 
намагаються якомога оператив-
ніше реагувати на утворення 

великих скупчень осіб та транс-
портних засобів у контрольних 
пунктах. 

Служба звертається  до гро-
мадян України з проханням 
оформляти документи належ-
ним чином та перетинати лінію 
розмежування в зоні АТО, 
адміністративну межу з окупо-
ваним Кримом та державний 
кордон України згідно з вимо-
гами законодавства через визна-
чені пункти пропуску та пункти 
контролю.

Нагадаємо, що у зв’язку зі 
складною обстановкою на сході 
України та відсутністю можли-

вості здійснювати контроль на 
певних ділянках українсько-
російського кордону рішен-
нями Кабінету Міністрів було 
тимчасово припинено рух через 
пункти пропуску «Маринівка», 
«Новоазовськ», «Успенка», «Іло- 
вайськ», «Квашине», «Донецьк»,  
«Довжанський», «Червона Мо- 
гила», «Ізварине», «Красна 
Талівка», «Юганівка», «Гераси- 
мівка», «Петрівка» та «Луганськ». 

Сьогодні у зоні розмежу-
вання вздовж лінії бойових 
зіткнень діє три контрольних 
пункти в’їзду-виїзду: «Бугас», 
«Гнутове» та «Зайцеве».               n

Протиправний маршрут
Прикордонники застерігають громадян від поїздок до Росії  через закриті перепускні пункти

Сьогодні багато наших співвітчизників виїжджає 
з окупованих територій до Росії через тимчасово 
закриті пункти пропуску. Потім вони  
повертаються в Україну, але вже за іншим 
маршрутом: через контрольований кордон на 
Харківщині та Луганщині. У такий спосіб люди 
намагаються уникнути процедури оформлення 
перепусток на перетинання лінії розмежування. Однак 
далеко не всі знають, що виїхавши до сусідньої країни, 
до прикладу, через «Довжанський» або «Ізварине», 
вони автоматично стають порушниками українських 
законів. З відповідними наслідками. 
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гарячі будні

П У Л Ь С  К О Р Д О Н У

добра справа

співпраця

«Реактивний» 
кар’єр

У селищі Асланове, що 
на Донеччині, за інформа-
цією місцевих жителів при-
кордонники виявили склад 
із боєприпасами до сис-
теми реактивного залпового 
вогню  «Град». Отримавши 
повідомлення про небезпеч-
ний сховок, правоохоронці 
негайно виїхали до піщаного 
кар’єра, де знайшли сорок 
смертоносних зарядів. Задля 
безпеки жителів селища та 
безперешкодного вилучення 
боєприпасів територію було 
огороджено і взято під поси-
лений контроль. Про даний 
факт поінформували спів-
робітників СБУ, МВС та 
ДСНС. Пізніше група сапе-
рів, яка прибула на місце, 
знешкодила небезпечну зна-
хідку.

Олександр ТОМЧИШЕН

Від призову 
не втік

Чоловіка, затриманого 
співробітниками Чопського 
загону, розшукували не лише 
за шахрайство, а й за ухи-
ляння від призову за мобілі-
зацією. Щоб уникнути пока-
рання, наш співвітчизник 
намагався повернутися з-за 
кордону додому з паспор-
том громадянина Угорщини. 
Однак це йому не допомо-
гло. Завдяки пильності охо-
ронців рубежу у пункті про-
пуску «Ужгород» порушника 
викрили  та затримали. Після 
оформлення відповідних 
документів ухильника пере-
дали компетентним органам 
Закарпатської області.

Людмила ТКАЧЕНКО

Дрон –  
«контрабандист»

За останні місяці охо-
ронці західної ділянки кор-
дону все частіше виявля-
ють зловмисників, які за 
допомогою малих літальних 
апаратів намагаються пере-
правляти через рубіж тютю-
нові вироби. Так, на ділянці 
відповідальності відділу 
«Саловка», що на Закар-
патті, вночі було зафіксо-
вано політ безпілотного 
апарата типу квадрокоптер. 
Для виявлення причетних до 
цього осіб та місця запуску 
БМЛА правоохоронці розпо-
чали пошукові заходи. Неза-
баром у  районі населеного 
пункту Мінеральне вони 
затримали чотирьох осіб, 
які з легкового автомобіля 
«Опель» дистанційно  керу-
вали польотом квадрокоп-
тера до Угорщини. Під час 
огляду транспортного засобу 
було знайдено пульт керу-
вання безпілотником. Один 
із затриманих зізнався, що  
за допомогою дрона, при-
дбаного за сім тисяч доларів 
США, намагався налагодити 
контрабанду цигарок через 
державний кордон. 

Ігор ПЛЕТЕНЬ

Катерина СОРОКОПУД 

Закордонні фахівці озна-
йомилися із навчальною базою 
та умовами проживання кур-
сантів, а також із системою під-
готовки майбутніх охоронців 
українських рубежів. Основну 
увагу гості зосередили на під-
готовці мобільних підрозділів, 

про які їм розповів перший 
заступник начальника Центру 
полковник Олександр Гаркуша. 

– Для якісного навчання 
курсантів, – зазначив він, – тут 
створено всі умови. Обладнані 
класи, тренажерна і спортивна 
зали, стадіон, інтерактивний 
тир, стрільбище тощо. Центр 
має чудову матеріальну базу – 
починаючи від газових балончи-
ків та боксерських лап і закінчу-

ючи спеціальними костюмами, 
електричними ножами та учбо-
вими пістолетами «Глок». Про-
водяться роботи з реконструк-
ції і облаштування військового 
стрільбища, зокрема на полігоні 
«Кіл Хаус» створюється комп-
лексна смуга перешкод при-
кордонника, а також  спеціальні 
смуги розвідника та десантника. 
Забезпечено комфортне прожи-
вання та побут.

Велику роль у розвитку 
Навчального центру відіграє 
співпраця з Прикордонною 
вартою Республіки Польща та 
безпосередньо з Головним цен-
тром підготовки цього відом-
ства у місті Кошалін. Уже стали 
традиційними зустрічі делега-
цій двох країн з обміну досвідом 
щодо організації навчального 
процесу. 

Особливе місце відведено 
практичним семінарам з удо-
сконалення діяльності інструк-
торів із спецпідготовки мобіль-
них підрозділів. Вони прово-
дилися особисто фахівцями 
керівного складу Головної 
комендатури Прикордонної 
варти, завдяки яким з’явився 
цикл підготовки мобільних 
структур Навчального цен-
тру як окремого дидактичного 
підрозділу. Така співдружність 
відомств двох сусідніх країн 
приносить лише позитивні 
результати.                                    n

У навчання – польський досвід
На підставі спільного 
з урядом США проекту 
міжнародної технічної 
допомоги «Стале 
реформування Державної 
прикордонної служби 
України» експерти 
Прикордонної варти 
Республіки Польща 
відвідали Навчальний 
центр нашого відомства 
в Оршанці. 

Із гостинцями 
та посмішками
Особлива подія відбулася днями 
у дошкільному  дитячому 
будинку №3 «Гайок» міста 
Краматорськ на Донеччині. У 
гості до малечі завітали бійці 
оперативно- військового відділу 
«Краматорськ» та оперативної 
протитанкової прикордонної 
застави Чернігівського загону. 
І хоча «зелені кашкети» 
перебувають  тут не так 
багато часу, це вже не перша 
їхня зустріч з вихованцями 
сиротинця. 

Олександр ДУДКО 

Збираючись в гості до малюків, при-
кордонники, як завше,  хвилювалися, аби 
гостинців вистачило всім та  щоб при-
пали вони дітлахам до душі. Цього разу за 
власні кошти закупили гігієнічні засоби 
для дітей з особливими потребами, а ще – 
багато фруктів. 

Приїзд гостей одразу ж перетворився 
на галасливу метушню малечі навколо 
кремезних дядьків у камуфляжі. Цікаво 
було спостерігати, як змінювалися 
обличчя воїнів, як з’являлися на них щирі 
посмішки. Вочевидь, згадували військові 
–  а більшість із них  мобілізовані – рідні 
домівки та своїх близьких. 

А далі гостей провели по всіх групах 
дитбудинку, де вони поспілкувалися з 
малечею. Дошкільнята також підготували 
для військових своєрідні подарунки: спі-
вали та декламували вірші. Загалом усі 
були  веселі, щирі  та безпосередні.  

Дивлячись на цих дітлахів, навіть не 
вірилося, що багатьом з них минулого 
року довелось пережити страхіття війни, 
коли у Слов’янську було зруйновано їхній 
притулок і усім вихованцям довелося 
переїжджати до Краматорська.

Прощаючись з гостинними господа-
рями, прикордонники пообіцяли незаба-
ром повернутися, і свою обіцянку вони, 
без сумніву, виконають.                                 n

 
Микола НЕСТЕРОВ 

Спекотного літа 1941-го 
року участь в боях у складі 
військ Південно-західного 
фронту, які обороняли сто-
лицю України, брали й охо-
ронці державного кордону. 
У середині липня під голо-
вний удар гітлерівських 
дивізій потрапила заліз-
нична станція «Попільня», 
де займали оборону бійці 
94-го прикордонного 
полку. Одного спекотного 
дня вони вступили у нерів-
ний поєдинок з танковою 
розвідкою ворога. Зали-
шивши на дорозі шість 
підбитих танків, німці   
відступили. Проте сили 
виявилися нерівними. Тож 
захисникам станції дове-
лося відступати на другу 
лінію оборони. А прикри-
вати їх мав особовий склад 
першої комендатури на 
чолі з капітаном Іваном 
Середою. 

14 липня за залізнич-
ним насипом почався 

новий бій з панцирни-
ками і мотопіхотою проти-
вника. Сам капітан Середа 
власноруч підірвав грана-
тами ворожий танк. Через 
декілька годин уже палало 
сім броньованих машин з 
хрестами на боках, а біля 
них були розкидані тіла 
декількох десятків гітле-
рівців. Нещадно пекло 
сонце, і нестримна лавина 
ворога накочувалась на 
воїнів. Останніх ставало 
все менше і менше… Тоді 
командир з десятьма бій-
цями вирішив відступати 
пшеничним полем. Відби-
ватися від залізних машин, 
що їх наздоганяли, «зеле-
ним кашкетам» було уже 
нічим...

Після завершення Дру-
гої світової війни щороку 
скорботного 14 липня 
на місті загибелі бійців 
комендатури збираються 
ветерани-прикордонники, 
які разом з місцевими 
жителями вшановують 
пам’ять героїв. Так було 
і цього разу. Делегація на 
чолі з генерал-майором у 

відставці Борисом Трегу-
бовим прибула до мемо-
ріалу пам’яті загиблим. 
Біля монументу завмерла 
почесна варта «зелених 
кашкетів» Житомирського 
загону. На імпровізованому 
мітингу з великою увагою 
присутні слухали  приві-
тання Голови Держпри-
кордонслужби генерал-
полковника Віктора Наза-
ренка з нагоди пам’ятного 
дня. У ньому очільник 
відомства подякував жите-
лям Попільнянщини за 
їхню опіку місцем похован-
ням загиблих та за внесок у 
справу виховання молоді на 
кращих прикордонних тра-
диціях. Багато добрих слів 
на адресу нинішніх захис-
ників кордону було сказано 
керівниками сільських  
рад – Михайлом Сторо-
жуком,  Марією Шафір 
та іншими. Завершилися 
пам’ятні урочистості вико-
нанням патріотичних 
пісень, читанням віршів 
про захисників кордону 
та покладанням квітів до 
поховань героїв.                  n

без терміну давнини

Адреса мужності – Попільня

Для ветеранів 
Держприкордон-
служби стали 
доброю традицією 
щорічні відвідини 
місць запеклих боїв 
прикордонників 
94-го полку, які на 
другий місяць війни 
з фашистськими 
окупантами 
біля селища 
Попільня, що на 
Житомирщині, 
грудьми стали 
на захист рідної 
землі.
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СИТУАЦІЯ В ЗОНІ АТО: 
ОБСТРІЛИ, ЗІТКНЕННЯ, 

ВТРАТИ
Учасники засідання вшану-

вали хвилиною мовчання пам’ять 
прикордонників, які віддали своє 
життя за Україну. «На сьогодніш-
ній день в антитерористичній опе-
рації взяли участь  понад 12 тисяч 
представників Служби. На пре-
великий жаль, не обійшлося без 
втрат. 391 прикордонник отримав 
поранення, 64 наші бойові това-
риші загинули, 10 зникли безві-
сти», – наголосив Голова Служби. 

З початку року російські 
найманці 260 разів обстрілю-
вали  підрозділи та блокпости, на 
яких несуть службу військовос-
лужбовці відомства. Відбулося 13 
бойових зіткнень та підривів тех-
ніки. Зафіксовано 889 польотів 
безпілотних літальних апаратів, 
за допомогою яких російсько-
терористичні війська проводили 
повітряну розвідку.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ
За словами генерал-

полковника Віктора Назаренка, у 
цілому Служба виконала завдання 
Президента та Уряду.  Мета, яку 
ставить перед собою відомство, 
– не просто збільшення кількості 
фактів припинення правопору-
шень, а безкомпромісна протидія 
та жорстка боротьба, яка спрямо-
вана на те, щоб звести їх нанівець. 
Основні результати службової 
діяльності свідчать про помітне 
зростання ролі відомства серед 
суб’єктів сектора безпеки і обо-
рони. В цьому контексті Голова 
Держприкордонслужби подякував 
усьому особовому складу за велику 
напружену працю на ділянках від-
повідальності.

Керівник відомства також 
підкреслив, що наразі продо-
вжується активна робота з вико-
нання Коаліційної угоди в час-
тині реформування Державної 
прикордонної служби як право-
охоронного органу: завершується 
розробка Стратегії її розвитку, 
формування Державної цільової 
правоохоронної програми «Обла-
штування і реконструкція держав-
ного кордону»  на період до 2020 
року.  Паралельно проводяться 
практичні заходи з організації 
спільної охорони кордону з дер-
жавами – членами Європейського 
Союзу та Молдовою. 

ВИМОГИ КЕРІВНИЦТВА 
ДЕРЖАВИ

Як наголошувалося під час 
засідання, Президент України 
зазначив, що внутрішніми воро-
гами держави є контрабанда та 
корупція, тож боротьба з ними має 

стати пріоритетом для кожного 
керівника відомства.

«Поки ми б’ємося за захист 
суверенітету і територіальної ціліс-
ності, за безвізовий режим, нама-
гаємось, щоб європейський кор-
дон став прозорим для чесних гро-
мадян, організована злочинність 
зробила його не прозорим, а діря-
вим, як решето», – заявив нещо-
давно Глава держави. Генерал-

полковник Віктор Назаренко під-
креслив, що така жорстка оцінка 
ґрунтується на аналізі реальних 
фактів і вимагає невідкладних та 
рішучих заходів. 

На думку керівництва відом-
ства, це насамперед стосується 
недостатньої взаємодії з іншими 
правоохоронними структурами, 
що впливає на ситуацію в цілому. 
Особливо наочно таку неузгодже-
ність демонструють заходи з про-
тидії нелегальній міграції, конт-
рабанді сигарет, використанню 
порушниками літальних апаратів.

Така практика негайно припи-
нятиметься. І окремі успішні дії не 
повинні заспокоювати керівників 
на місцях. Потрібен комплексний 
підхід до цієї проблематики –  
шляхом викриття незаконних схем 
та каналів. Результатом цієї роботи 
має бути притягнення до відпо-
відальності представників усього 
злочинного «ланцюга».

Критерієм ефективності 
роботи кожного підрозділу та 
органу охорони кордону мають 
стати не звіти з кількістю відкри-
тих проваджень, а завершеність 
процесу правового впливу на 
порушників та вироки, винесені 
судом. 

У РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО 
ОГЛЯДУ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ 

І ОБОРОНИ
Відповідно до Стратегії ста-

лого розвитку «Україна – 2020» 
прикордонне відомством сьо-
годні реалізує плани виконання 
Програми діяльності Уряду і 
Коаліційної угоди, «Європей-
ський вал» та  облаштування 
кордону вздовж морського узбе-
режжя.

На виконання домовленос-
тей президентів України та країн 
«Вишеградської четвірки» розро-
блено та винесено на розгляд Кабі-
нету Міністрів Дорожню карту з 
організації спільної оперативної 
охорони кордону з ЄС та Молдо-
вою, яку нещодавно схвалив Уря-
довий комітет.

Активно триває міжвідомче 
погодження Стратегії розвитку 
Служби,  Концепції Державної 
цільової правоохоронної програми 
«Облаштування і реконструкція 
державного кордону» та розпочато 
розробку безпосередньо Цільової 
програми.

У рамках спільного наказу з 
Фіскальною службою поновлено 
практику проведення засідань 
віртуального аналітичного центру 
з питань протидії незаконному 
переміщенню наркотиків.  

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
НА СХОДІ КРАЇНИ

Ситуація на маріупольському, 
артемівському, курахівському та 
станично-луганському напрямках 
на сьогодні залишається стабільно 
складною з тенденцією до заго-
стрення, зазначалося під час засі-
дання Колегії.

З початку року через контрольні 
пункти в’їзду-виїзду  на визначених 
дорожніх коридорах пропущено 1,5 
мільйона осіб та 600 тисяч тран-
спортних засобів, з них більше 
однієї тисячі –  з гуманітарними 
вантажами. За цей період 423 осо-
бам відмовлено у пропуску. При-
пинено 241 спробу перетинання 
лінії зіткнення за підробленими, 
чужими чи недійсними докумен-
тами. Ще 365 осіб затримано  і 
передано іншим правоохорон-
ним органам за скоєні правопору-
шення. Виявлено 32 одиниці  зброї 
та 3,8 тисячі боєприпасів.

Крім цього, прикордонники 
запобігли незаконному перемі-
щенню 31 тисячі тонн вугілля, 122 
тисяч тонн продуктів харчування, 
32 тисяч пачок сигарет, 166 тисяч 
літрів алкогольних напоїв. Вилу-

чена ними валюта у гривневому 
еквіваленті сягнула 11 мільйонів, а 
вартість товарів – майже 220 міль-
йонів гривень.

АДМІНМЕЖА З  АВТОНОМНОЮ 
РЕСПУБЛІКОЮ КРИМ

За перше півріччя на територію 
тимчасово окупованого півострова  
прикордонники пропустили 1,2 
мільйона осіб та 360 тисяч тран-
спортних засобів. Водночас 1,4 
тисячі осіб, з яких 302 іноземці, 
отримали відмову у перетинанні 
адмінмежі. 

За цей час було зафіксовано 435 
спроб використання підроблених 
документів,  складено 535 прото-
колів про адмінправопорушення та 
накладено штрафів на суму понад 
370 тисяч гривень. 

Виявлено та вилучено 15 оди-
ниць зброї, 96 боєприпасів, 7,4 
кілограма наркотичних речовин та 
7 автомобілів.

У рамках протидії незакон-
ному переміщенню до АРК про-
дукції за підробленими товаросу-
провідними документами до Єди-
ного реєстру досудових рішень 
внесено 62 повідомлення за  

Принциповість, послідовність, ефективність

Критерієм ефективності роботи кожного 
підрозділу та органу охорони кордону 
мають стати не звіти з кількістю 
відкритих проваджень, а завершеність 
процесу правового впливу на 
порушників та вироки, винесені судом. 

Відомство і надалі вестиме безкомпромісну 
боротьбу з хабарництвом та не приховуватиме 
ганебні факти від громадськості.
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Курс – на порядок
Під час розширеної наради з головами 
обласних, Київської міської державних 
адміністрацій, яка відбулася  в Одесі, 
Президент України поставив низку завдань 
щодо зміцнення безпеки в регіонах, а також 
боротьби з корупцією та контрабандою. 

«Починати очищення – боротьбу з корупцією – будемо 
серед силовиків. Першими опиняться за ґратами міліціонери, 
прокурори, представники Служби безпеки України», – наголосив 
Петро  Порошенко.

Президент підкреслив, що кожен керівник ОДА має свій 
стиль боротьби з корупцією і метою наради є обмін досвідом. 
«Ніяких можливостей сидіти і чекати, що з корупцією буде 
боротися хтось інший з Києва, не буде. Це є наша боротьба 
– не на життя, а на смерть», – акцентував Глава держави, 
додавши, що в цьому процесі будуть допомагати прокурори, 
міліціонери та співробітники СБУ, а усіх, хто перешкоджатиме, 
звільнятимуть.

Петро Порошенко назвав важливим завданням для 
Парламенту позбавлення можливості підозрюваних у корупції 
виходити під заставу за рішенням суду. «Ще раз звертаюся до 
народних депутатів: прохання внести зміни до законодавства 
і позбавити можливості корупціонерів, яких взяли  
«на гарячому», з усіма доказами, виходити під заставу», –  
зазначив він.

Президент доручив вилучати для потреб військових 
транспорт, яким перевозилася контрабанда. «Моє доручення – 
транспортні засоби, вантажівки контрабандистів мобілізовувати 
до Збройних Сил України. Нехай працюють на оборону країни. 
Одразу ж евакуювати і не повертати контрабандистам», – 
наголосив Петро Порошенко.

Він також вважає за необхідне повернути кримінальну 
відповідальність за контрабанду: «Це підтримується всіма 
юристами, силовиками, митниками і прикордонниками. Ми 
маємо повернути кримінальну відповідальність за контрабанду».

 «Боротися не лише на лінії зіткнення, бо це третій 
етап боротьби з контрабандою. Перший – Захід, де 
запроваджуватимуться спільні пункти пропуску, другий – 
Південь, безпека на придністровському кордоні і наведення 
порядку на митниці. Третій – Схід», – зазначив Глава держави.

Президент повідомив, що за його дорученням розробляється 
проект нового митного терміналу, де будуть встановлені 
небачені донині терміни проходження вантажів і заборона 
безпосереднього контакту між підприємцями-імпортерами і 
бюрократами.

Петро Порошенко також розповів про нову безпаперову 
систему перепусток через лінію розмежування: «Щоб українські 
громадяни не чекали місяцями на отримання паперового 
клаптика, а мали можливість спокійно долати пункти 
пропуску, щоб українські і міжнародні гуманітарні вантажі, 
які забезпечують життя українців на окупованих територіях, 
проходили через «зелений коридор». 

Водночас Глава держави наголосив, що СБУ та представники 
інших структур, які працюють у пунктах пропуску, не повинні 
допускати перевезення через лінію розмежування підакцизних 
товарів. «В першу чергу горілка, інші алкогольні вироби, тютюн 
мають знищуватися на місці. Верховна Рада має надати відповідні 
повноваження для того, щоб не тягнути вола за хвіст і нібито 
затримувати акцизні вантажі, які через два дні чомусь таки 
опиняються на ринках Донецька чи Києва, а знищувати їх на 
місці», – заявив він.

Президент повідомив, що днями на Сході розпочнуть 
роботу мобільні групи боротьби з контрабандою, до складу яких 
входитимуть і волонтери. «Контрольні функції волонтерів, яким 
немає чого втрачати, крім чесного імені, нам дуже допоможуть 
в ефективній боротьбі з контрабандою», – наголосив Петро 
Порошенко.

Він також нагадав про свою ініціативу щодо спрямування 
частини коштів, отриманих від реформованої митниці, на 
будівництво місцевих доріг.

«Ми починаємо з чистого листа – повна довіра Президента, 
надзвичайно ефективна взаємодія з правоохоронними органами, 
відкрита співпраця з суспільством, залучення волонтерів», – 
заявив він, звертаючись до учасників. За його словами, у вересні 
відбудеться ще одна нарада, де кожен матиме можливість 
відзвітувати. Президент наголосив на тому, що попереду – 
дуже важливі осінні дні, коли влада має продемонструвати вже 
результат, а не плани. «Результат – це коли корупціонери у 
в’язниці», – сказав Петро Порошенко.

Водночас, реалізація всіх реформаторських планів можлива 
лише за умови підтримки всього суспільства. «Ми маємо не лише 
робити, а й інформувати про це суспільство. Бо настрій, тонус, 
переконаність у перемозі – це ключовий чинник реформ. Немає 
довіри людей – немає успіху реформ», – заявив Президент.

Василь БІЛЕНКО

статтею 358 Кримінального 
Кодексу України.

Прикордонники виявили 31 
судно, що порушило порядок 
в’їзду-виїзду на тимчасово окупо-
вану територію, та склали 208 про-
токолів стосовно членів судноко-
манд. У результаті судами притяг-
нуто до адмінвідповідальності 131 
особу,  а 127 – оштрафовано на 218 
тисяч гривень.

Загалом до органів досудового 
розслідування за статтями Кримі-
нального кодексу направлено 185 
повідомлень, які внесено до ЄРДР. 
Ще 36 повідомлень стосувались 
виявлених фактів сприяння проти-
правній діяльності посадових осіб 
інших органів та служб.

СПІЛЬНА ПРОТИДІЯ 
КОНТРАБАНДІ

Підвищенню ефективності 
боротьби з контрабандою сприя-
тиме практика спільного контролю 
у пунктах пропуску та спільне роз-
митнення на кордоні із Словач-
чиною, Польщею, Угорщиною, 
Румунією і Молдовою. Сьогодні 
такий контроль вже запроваджено 
у восьми пунктах пропуску на 
польській та молдовській ділянках. 
Найближчим часом цей механізм 
співпраці пошириться ще на два –  
«Раву-Руську» та «Краківець», а  в 
перспективі – на весь кордон з ЄС. 
Ця ініціатива обговорювалась Пре-
зидентом України Петром Поро-
шенком з керівниками суміжних 
держав – членів ЄС та представни-
ками Єврокомісії і отримала повну 
підтримку. 

Наразі організовано роботу з 
модернізації  міжвідомчої системи 

«Аркан», що забезпечує автомати-
зований доступ до 37-ми баз даних  
правоохоронних та інших органів 
виконавчої влади. 

КОРУПЦІЇ – БІЙ!
З початку року співробітники 

підрозділів внутрішньої безпеки 
провели 1637 перевірок порядку 
несення служби у пунктах про-
пуску та на ділянках відділів при-

кордонної служби. За їх результа-
тами притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності понад 1700 
осіб, а 24-х звільнено з лав Дер-
жприкордонслужби. У 35 випад-
ках порушення містили ознаки 
корупційних проявів. На засіданні 
Колегії було зауважено, що відом-
ство і надалі вестиме безкомпро-
місну боротьбу з хабарництвом та 
не приховуватиме ганебні факти 
від громадськості. 

 ДИСЦИПЛІНА ТА ШЛЯХИ 
ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ

Активно проводяться заходи з 
покращення дисципліни та про-
тидії втягування персоналу у про-
типравну діяльність. Ці питання 
неодноразово розглядалися на засі-
даннях Колегії Служби,  де були 
визначені і доведені до персоналу 
чіткі вимоги. Однак, як  констатує 

керівництво, на тлі певного покра-
щення ситуації поки що не вдалося 
досягнути викорінення цих нега-
тивних явищ, і, насамперед, у зоні 
проведення АТО. 

Певна частина відповідаль-
ності за такий стан справ лежить 
на керівництві регіональних управ-
лінь. Як показує аналіз, коман-
дири недостатньо використовують 
надані їм повноваження, очікуючи 
команд зверху. 

Разом з тим, відомство прийма-
тиме принципові і безкомпромісні 
рішення стосовно порушників дис-
ципліни та корупціонерів, активно 
співпрацюватиме з СБУ та проку-
ратурою. Прикладом цього слугує 
проведена напередодні спільна 
операція в Чернівецькому загоні, 
яка, без сумніву, матиме логічне 
правове продовження.

Під час обговорення питань 
одностайно було підтримано 
думку, що лише особистий при-
клад та конкретні результати 
роботи будуть вважатись реальним 
внеском у перемогу не тільки у вій-
ськових діях, а й у покращенні дис-
ципліни та на «фронті» боротьби з 
корупцією.

МОВОЮ СТАТИСТИКИ
Загалом за перше півріччя 2015 

року державний кордон перетнуло 
34,5 мільйона осіб та 8,5 мільйона 
транспортних засобів (без враху-
вання зони АТО). За цей період у 
пропуску через державний кор-
дон відмовлено понад 25 тисячам 
осіб, шість тисяч з яких – грома-
дяни Російської Федерації. Крім 
того, майже одинадцять тисяч  осіб 
затримано за незаконне перети-
нання кордону, майже 700 з них – 
незаконні мігранти.

Виявлено та вилучено 400 оди-
ниць зброї, понад 8 тисяч боєпри-
пасів, 2,8 кілограмів вибухових та 
78 кілограмів наркотичних речо-
вин.

ГОЛОВНІ 
ЗАВДАННЯ 

Підбиваючи підсумки роботи 
Колегії, Голова Державної прикор-
донної служби України генерал-
полковник Віктор Назаренко наго-
лосив, що головними напрямками 
роботи відомства у другому пів-
річчі є виконання за компетенцією 
Служби Плану дій лібералізації 
ЄС візового режиму та завдань, 
визначених Президентом України 
на нарадах силових структур, які 
проходили 2 та 8 липня у Львові 
та Одесі; нарощення зусиль щодо 
охорони державного кордону та 
лінії розмежування в зоні АТО та на 
адмінмежі з тимчасово окупованим 
Кримом, відновлення контролю за 
усією лінією кордону. Ще один без-
умовний пріоритет – принципова, 
послідовна та ефективна боротьба  
з корупцією.                                          n

Принциповість, послідовність, ефективність

Основні результати службової 
діяльності свідчать про помітне 
зростання ролі відомства серед 
суб’єктів сектора безпеки і оборони.
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     Людмила КАТЕРИНИЧ

На цих рубежах понад два 
місяці героїчно несли службу 
«зелені кашкети» Могилів-
Подільського загону, які щодня 
піддавалися нещадним обстрі-
лам з боку бойовиків. Палало все 
навколо, на землю смертельним 
дощем падали осколки ворожих 

снарядів. Під час одного з таких 
обстрілів на «Довжанському» 
загинули воїни-прикордонники 
оперативно-бойової застави 
Олександр Дзюбелюк, Володи-
мир Блажко, Віктор Соколо-
вський та Павло Дмитренко.

«Це були добрі, розумні, 
помірковані та сміливі люди», – 
згадують хлопців їхні бойові това-
риші. Старший лейтенант Олек-
сандр Дзюбелюк, маючи необхідні 

командирські здібності, міг би зро-
бити блискучу офіцерську кар’єру. 
Старший прапорщик Володимир 
Блажко – був відкритим і добро-
зичливим до людей та  вимогли-
вим до себе. Старшого сержанта 
Віктора Соколовського вважали 
незамінною людиною у прикор-
донному середовищі. Будь-якої 
миті він був готовим надати допо-
могу, не шкодував власного часу 
заради служби. А працьовитий та 
скромний старший солдат Павло 
Дмитренко, що з хліборобського 
роду-племені, завжди наголошу-
вав: «Дай Бог, аби був мир, йшли 
дощі, світило сонечко та родила 
земля…».

27 липня 2014-го хлопці попо-
внили стрій Небесної гвардії – 
такою ціною народжувалася нова 
українська нація. Ціною життів 
її найкращих синів. Цей день 
став днем пам’яті наших дорогих 
побратимів. Досі не оговтались від 
горя їхні рідні та близькі. 

У Саші Дзюбелюка залиши-
лись батьки та сестра, які заси-
нають і зустрічають новий день з 
болючою думкою про загиблих. 
Володя Блажко так і не провів 
улюбленицю-донечку в перший 
клас. Для його матері та дружини 
навколишній світ назавжди втра-
тив яскраві барви. У Павла Дми-
тренка залишились згорьовані 

старенькі батьки, дружина та син. 
У Віктора Соколовського – мати, 
двоє братів та батько, який і досі не 
може змиритися з втратою сина.

Минає рік, як Олександр 
Дзюбелюк, Володимир Блажко, 
Віктор Соколовський, Павло 
Дмитренко віддали своє життя за 
Україну. Їхні імена вписані золо-
тими літерами у Книгу історії 
Держприкордонслужби. У наших 
вдячних серцях і пам’яті майбут-
ніх поколінь вічно житиме спо-
мин про подвиг патріотів та добрі 
справи, здійснені ними за життя. 
Важко говорити про них у мину-
лому часі. Ми знаємо: Герої не 
вмирають!                                          n

Катерина СОРОКОПУД 

У ці дні усі, хто знав і пам’ятає 
героїв, поклали квіти до могил та 
вшанували пам’ять про них хви-
линою мовчання. У Навчальному 
центрі Держприкордонслужби 
імені генерал-майора Ігоря 
Момота відбувся «Вечір пам’яті», 
де зібралися рідні та друзі заги-
блих (на знімку), а також великий 
колектив закладу.

З особливою теплотою згаду-
вали присутні патріотів, які обо-
роняли східні рубежі держави. 
Полковник Ігор Момот після заго-
стрення ситуації на українсько-
російському кордоні сформував 
та очолив мотоманеврену групу 
Центру. Її персонал виконував 
завдання з охорони державного 
кордону на найбільш вразливих 
ділянках. Підрозділ полковника 
Момота багато разів вступав у бій 
поблизу населених пунктів Донеч-

чини – Дмитрівки, Маринівки та 
Амвросіївки… 

20 червня 2014 року Прези-
дентом України  Ігоря Момота 
було нагороджено орденом 
Богдана Хмельницького ІІ сту-
пеня. А вже за декілька тижнів, 
11 липня, поблизу села Зелено-
пілля в районі пункту пропуску 
«Довжанський» на Луганщині під 
час обстрілу позицій українських 
прикордонників реактивною 
артилерією славний командир 
загинув. Посмертно йому при-
своєно звання генерал-майора.

Разом з Ігорем Момо-
том пішли у вічність курсанти 

Навчального центру – сол-
дати Дмитро Сирбу і Вільгельм 
Штолцель. За особисту муж-
ність та героїзм, виявлені у захисті 
державного суверенітету та тери-
торіальної цілісності України, 
вірність військовій присязі, обох 
військовослужбовців нагоро-
джено орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно).

Солдат Павло Лазаренко – із 
тих патріотів, які під час заго-
стрення ситуації в країні не зали-
шилися осторонь, а вирішили 
стати на захист рідної землі. 
Проживаючи останні декілька 
років разом із родиною в Іспанії, 

він мав пристойну роботу. Однак 
у червні 2014-го, повернувшись 
додому, пішов добровольцем до 
Черкаського військового комі-
саріату, де й був зарахований до 
сформованої групи Навчального 
центру. Загинув мужній при-
кордонник 11 липня 2014 року 
по дорозі до госпіталю, коли 
колона, у якій перебував пора-
нений Павло, потрапила під 
обстріл бойовиків. Нагородже-
ний орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно).

Майор Ігор Петрів понад 
27 років віддав прикордон-
ній службі. 12 липня 2014 року 

транспорт супроводу поранених 
підірвався на міні поблизу села 
Маринівка.

У пам’яті  товаришів, колег і 
знайомих він назавжди залишився 
справедливим і  досвідченим 
фахівцем та чудовою людиною. 
Нагороджений орденом «За муж-
ність» ІІI ступеня (посмертно).

Якраз напередодні підступ-
ного обструлу базовий табір під 
Зеленопіллям відвідала творча 
група Інформагентства Служби. 
У наступному номері читайте 
розповідь про те, в яких умовах 
довелося воювати оршанецьким 
героям.                                                n

сумна дата

З кривавих не повернуться полів...
Минув рік з того 
трагічного часу, коли 
оршанецькі офіцери 
Ігор Момот, Ігор 
Петрів та солдати 
Павло Лазаренко, 
Дмитро Сирбу і 
Вільгельм Штолцель 
загинули, захищаючи 
територіальну цілісність 
Вітчизни. 

У вічності їх імена
Пункт пропуску «Довжанський», що на Луганщині, 
спекотного літа 2014-го був у центрі теленовин, 
радіоповідомлень та газетних рядків, які 
висвітлювали події війни на сході України. 

Олександр ДЗЮБЕЛЮК Павло ДМИТРЕНКО Володимир БЛАЖКО Віктор СОКОЛОВСЬКИЙ
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патріотизм

Максим СОРОКА 

А починалася прикордонна 
біографія Кості Табакаєва з його 
другого візиту до військкомату.

– Це було під час подій у 
Криму, коли поява на україн-
ському півострові «зелених чоло-
вічків» стала набувати загроз-
ливих масштабів, – згадує він. 
– Тоді я і звернувся до військ-
комату з проханням добровільно 
піти на службу.

Проглянувши військовий 
квиток Табакаєва, його власнику 
пояснили, що за станом здоров’я 
він звільнений від призову ще 
2008-го року.

– А я уже вилікувався і почу-
ваю себе готовим до служби, – 
заявив «білобілетник». – Прошу 
відправити мене на перекомісію.

Ледь помітна посмішка 
з’явилася на обличчі офіцера 
військкомату.

– Що ж, підемо вам на зустріч, 
– погодився капітан.

Цього разу лікарі визнали 
Табакаєва на сто відсотків при-
датним до військової служби.

– І знаєте, що так швидко 
вилікувало мене, – відверто 
зізнається Костянтин, – то 
було якесь болюче незадово-
лення самим собою. Раніше я 
думав так: служба в армії – це 
лише безглуздо згаяний час. Бо 
з таким могутнім сусідом-братом 
як Росія нам ніяка військова 
агресія не загрожувала. Ну то я і 
скаржився лікарям під час мед-
комісії на своє здоров’я. А воно, 
бачите, як усе повернулося. 

Значить зараз моє місце там, де 
треба боронити рідну землю.

У березні минулого року 
Табакаєв разом з призва-
ними на службу земляками-
енергодарцями уперше одягнув 
військову форму. Служити почав 
у Донецькому прикордонному 
загоні на посту «Кузнєцове-
Михайлівське». Нове поповне-
ння старший лейтенант Артем 
Сулима та його заступник 
старший прапорщик Михайло 
Середа зустріли приязно, з 
характерною для охоронців 
кордону відповідальністю: не 
жаліючи часу на практичних 
заняттях, вимагали від новачків 
повної «викладки».

– Одним було важко, іншим 
– не дуже, але спогади про моїх 
перших наставників залишилися 
найкращими, – каже Костян-
тин.

Тоді патріотично налашто-
вані та, як висловився мій спів-
розмовник, з іскрою в характері, 
звернулися по команді з рапор-
том: «Просимо перевести туди, 
де ведуться бойові дії». Згідно з 
отриманим наказом доля недав-
нього фотоаматора визначила 
йому нове місце служби – ВПС 
«Дмитрівка». Через декілька днів 
разом із своїми побратамами він 
прийняв перший у своєму житті 
бій з ворогом біля пункту про-
пуску «Маринівка».

Згодом було усе: нові бойові 
сутички із «сепарами», гіркота 
втрат товаришів, що стали для 
Кості рідними людьми, небез-
печні вилазки у складі розвід-
групи на територію, окуповану 
проросійськими зайдами. У 

нагоді стало і його уміння про-
фесійно закарбовувати на фото-
камеру героїзм захисників кор-
дону та страшні руйнування, що 
несла з собою так звана гібридна 
війна. Перебуваючи на передо-
вій під шаленими обстрілами 
противника, постійно ризи-
куючи життям, прикордонник 
Табакаєв усією душею осяг-

нув велич бойової солдатської 
дружби, незламність духу тих, 
хто боронить рідну землю.

19 березня нинішнього року 
Костянтина демобілізували. 
Обпалений війною чоловік 
повернувся додому, де на нього 

чекала родина – дружина Марія 
і маленький Назар, який цілий 
рік сумував за татком.

А він за цей час змінився: 
іншими стали характер і бачення 
свого місця в житті. Тож сто-
сунки у сім’ї чоловікові довелося 
формувати заново, головне, що 
відновлювалися вони із взаєм-
ною любов’ю та порозумінням.

Нелегко було йому вжи-
ватися у мирні будні – душею 
Костянтин усе ще знаходився на 
блокпостах з бойовими побрати-
мами.

«А тут, – ділиться він своїми 
думками, – особливо дратує те, 

що багато «справжніх мужи-
ків» – потенційних захисників 
Вітчизни живуть так, ніби нічого 
страшного й не відбувається в 
країні. А у цей час на сплюндро-
ваній землі Донбасу, за їхній спо-
кій гинуть або залишаються калі-
ками наші співвітчизники...».

Та й із влаштуванням на 
роботу демобілізованим про-
блем вистачає. Щоб не залиши-
тися на узбіччі подій та підтри-
мати тих, кому нелегко знайти 
своє місце у житті після повер-
нення додому, учорашні вояки 
– жителі Енергодара – вирішили 
створити громадську органі-
зацію «Об’єднання учасників 
АТО та волонтерів». Очолив її 
вихованець кордону Костянтин 
Табакаєв. Члени новоутвореного 
об’єднання регулярно бувають 
у місцях бойових дій, по мож-
ливості допомагають не тільки 
нашим бійцям, а й місцевим 
жителям, що опинилися у скрут-
ному становищі. 

Костянтин Табакаєв, який 
перебуває у резерві першої черги 
мобілізації, залишається вірним 
справі побратимів, з якими 
за першим покликом готовий 
знову стати на захист кордонів  
Вітчизни.                                           n

Резервіст

Перебуваючи на передовій 
під шаленими обстрілами 
противника, постійно ризикуючи 
життям, прикордонник Табакаєв 
усією душею осягнув велич 
бойової солдатської дружби, 
незламність духу тих, хто 
боронить рідну землю.

Останнім часом його ім’я стало добре відомим 
багатьом мешканцям міста Енергодар, 
що на Запоріжжі. Учасник бойових дій 
на сході країни Костянтин Табакаєв, 
демобілізувавшись, разом з побратимами 
створив громадську організацію, яка уже 
заявила про себе добрими справами.
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Андрес ВОЗНИКАС 

Найвідоміший експеримент Джон 
Келхун поставив  у 1972 році спільно з 
Національним інститутом психічного 
здоров’я. Мишей посадили у  двохме-
тровий кубічний бак, звідки вони не 
могли вибратися. Усередині бака під-
тримувалася постійна комфортна тем-
пература (+20° C), було достатньо  їжі й 
води, створено багато гнізд для самок. 
Піддослідні перебували під постійним 
контролем ветеринарів.

Спочатку у бак помістили чотири 
пари здорових мишей, яким було 
потрібно зовсім небагато часу, щоб 
освоїтися, усвідомити, в яку мишачу 
казку вони потрапили, та почати при-
скорено розмножуватися. Період осво-
єння Келхун назвав фазою А. З моменту 
народження перших дитинчат почалася 
стадія  B, під час якої  кількість мишей 
подвоювалася кожні 55 днів. Почина-
ючи з 315 дня експерименту темп зрос-
тання популяції значно сповільнився: 
тепер чисельність подвоювалася кожні 
145 днів, що означало вступ у фазу C. На 
той момент у баку проживало близько 
600 мишей, сформувалася певна ієрар-
хія і соціальне життя. Водночас стало 
значно менше місця.

Тоді ж з’явилася група «знедо-
лених», яких виганяли в центр бака і 
вони часто ставали жертвами агресії. Їх 
можна було вирізнити за покусаними 
хвостами, видертою шерстю і слідами 
крові на тілі. «Знедоленими» ставали  
переважно  молоді особини, що не зна-
йшли для себе місця в мишачій ієрархії.

Водночас було помічено, що самки, 
які готувалися народжувати, дуже 
нервували, оскільки через зростання 
пасивності самців вони ставали вразли-
вішими. У результаті самки самі стали 

виявляти агресію, захищаючи потом-
ство. Однак така поведінка була спря-
мована не лише на чужинців, а й на 
власних дітей. У результаті народжува-
ність значно впала, а смертність молод-
няка суттєво зросла.

Незабаром розпочалася остання ста-
дія існування мишачого «раю»  –  фаза 
D або «фаза смерті», як її назвав Джон 
Келхун. Її особливістю стала поява нової 
категорії мишей, що отримала назву 
«красені». Це були самці, які демонстру-
вали нехарактерну поведінку. Вони не 
хотіли боротися за самок і територію та 
не бажали злучатися. «Красені» тільки 
їли, пили, спали і чистили хутро. 

Середній вік миші в останній стадії 
«раю»  склав 776 днів, що на 200 днів 
перевищувало верхню межу репро-
дуктивного віку. Смертність молод-
няка сягнула ста відсотків. Вимираючі 
миші практикували гомосексуалізм і 
нез’ясовно агресивну поведінку в умовах 
надлишку життєво необхідних ресур-
сів. Процвітав канібалізм при одночас-
ному достатку їжі, самки відмовлялися 
виховувати дитинчат і вбивали їх. Миші 
стрімко вимирали... На 1780 день після 
початку експерименту помер останній 
мешканець «мишачого раю» ...

За результатами досліджень Джон 
Келхун створив теорію двох смертей. 
Перша – «смерть духу». Коли новона-
родженим особинам не вистачило місця 
в соціальній ієрархії, виникло відкрите 
протистояння дорослих і молодих гри-
зунів, збільшився рівень невмотивова-
ної агресії. В умовах ідеального світу, 
в безпеці, при достатку їжі та води, 
відсутності хижаків, більшість особин 
тільки їли, пили, спали, доглядали за 
собою. Миша – проста істота, для неї 
найскладніші поведінкові моделі – це 
процес залицяння до самки, розмно-
ження і турбота про потомство, захист 
території і дитинчат, участь в ієрархіч-
них соціальних групах. Після настання 
першої смерті, «фізична смерть», за 
термінологією Келхуна, неминуча і є 
питанням часу. У результаті вся колонія 
приречена на вимирання навіть в умо-
вах «раю». Вам це нічого не нагадує?

Коли Келхуна запитали про при-
чини появи групи  «красенів», вчений 
провів пряму аналогію з людиною, 
пояснивши, що ключова риса обох 
істот – жити в умовах тиску, напруги 
і стресу. Миші, які відмовилися від 
боротьби, перетворилися на аутичних 
«красенів», здатних лише на найпримі-
тивніші функції. 

І  наостанок. Можливо, у вас вини-
кло запитання, чому експеримент нази-
вався «Всесвіт-25»? Це була двадцять 
п’ята спроба вченого створити «рай» для 
мишей. Всі попередні також закінчи-
лися смертю всіх піддослідних.               n Наступний номер газети вийде 31 липня 2015 року.

«Всесвіт-25»: 
як рай став пеклом
Американський етолог Джон Келхун у 60-70-х роках минулого 
століття провів декілька цікавих експериментів. І хоча 
досліди проводилися на гризунах, справжньою їх метою було 
створення прогнозу майбутнього для суспільства. У результаті 
досліджень колоній мишей вчений сформулював новий термін 
–  «поведінкова мушля» (behavioral sink), що означає перехід до 
деструктивної поведінки в умовах перенаселення.

Олена ТАЩИЛІНА

Спеціальна робоча група, яка два місяці 
працювала над першими зразками, вже презен-
тувала результат своєї праці. Новий камуфляж 
має назву «Варан», бо малюнок нагадує шкіру 

саме цієї ящірки. Хоча, кажуть, властивостям 
тканини ця тварина могла б і позаздрити. 

Це перший камуфляж українського 
виробництва, який не видно в темряві 
навіть через прилад нічного бачення. Малю-
нок камуфляжа захищений, як і грошові  
банкноти. Вартість одного комплекту – 
близько 1000 гривень.                                        n

Камуфляж-невидимка
Для українських бійців, що несуть службу 
в зоні АТО, вітчизняні фахівці розробили 
унікальну форму-невидимку. Для цього, 
за їхніми словами, використали три 
кілометри тканини, таємний рецепт фарби і 
3D-графіку, як у голлівудських блокбастерах. 


