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Державний кордон України перетнуло 

1,825 млн. осіб

та 393 тис. транспортних засобів

Затримано за незаконне перетинання 

кордону 215 осіб,

зокрема, 50 незаконних мігрантів

Вилучено 8 одиниць зброї, 

28 боєприпасів, 810 г вибухівки 

та 3,8 кг наркотичних речовин

7Затримано товарів і вантажів, 

7що незаконно переміщувалися через 

7державний кордон, на 2,97 млн. гривень

кордон за тиждень

Прикордонник
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ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²¹  32 (5478)
28 ÑÅÐПÍß 2015 ÐÎÊУ

реформа відомства

«Відмінно» від Прем’єра
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк  пройшов 
в аеропорту «Áориспіль» дещо «оновлений» 
прикордонний контроль, аби особисто оцінити 
переваги європейських стандартів, які наше 
відомство успішно втілює на практиці. 5

стор.

29 серпня – День авіації України

Стаємо на сучасне «крило»
Напередодні професійного свята начальник 
авіаційного управління Адміністрації 
Держприкордонслужби України генерал-майор 
Микола Тепан розповів про нинішній стан і 
перспективи розвитку прикордонної авіації. 6

стор.

Під новими знаменами

4
стор.

На центральній площі столиці відбулися урочистості з нагоди 24-ої річниці 
Незалежності України. Центральною вулицею держави крокували парадні 
розрахунки захисників Вітчизни, серед яких прикордонники вже традиційно 
продемонстрували чи не найкращу стройову виправку. Особливістю торжества 
стало вручення військовим частинам Áойових прапорів. А тим, які проявили себе 
у бойових діях на сході країни, ще і відзнак Президента України – стрічок до 
Áойового прапора «За мужність та відвагу». 
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ВИТЯГ З УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 490/2015

Про відзначення державними нагородами України 
з нагоди Дня незалежності України

За особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, 
мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових 
дій та при виконанні службових обов’язків, постановляю:

в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України:
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
ПИСАРІВА Володимира Петровича – підполковника
Нагородити орденом Данила Галицького
ТИЩУКА Віктора Володимировича – полковника
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
САВЕНКА Костянтина Олександровича – підполковника
ЮРЧЕНКА Максима Юрійовича – старшого сержанта
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
ГАЛЕЦЬКОГО Володимира Володимировича – підполковника
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
ГОЛОДА Андрія Юрійовича – старшого сержанта
ДОРОШЕНКА Миколу Борисовича – молодшого сержанта
САЗОНОВА Олексія Юрійовича – майора

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
21 серпня 2015 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №499/2015

Про присвоєння військових звань

Присвоїти військове звання генерал-майора:

полковнику БАРАНЕЦЬКОМУ Руслану Федоровичу – 
начальнику управління внутрішньої та власної безпеки 
Адміністрації Державної прикордонної служби України;
полковнику КИРІЮ Олегу Анатолійовичу – 
начальнику управління зв’язку – начальнику зв’язку 
Адміністрації Державної прикордонної служби  
України;
полковнику ЛИСЮКУ Юрію Олександровичу – 
начальнику управління прикордонного контролю 
Департаменту охорони державного кордону 
Адміністрації Державної прикордонної служби  
України;
полковнику ЦИГИКАЛУ Петру Олександровичу – 
директору Департаменту оперативної діяльності 
Адміністрації Державної прикордонної служби  
України.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
25 серпня 2015 року

Олександр ЯКОВЕНКО 

У церемонії взяли участь  Голова Держав-
ної прикордонної служби генерал-полковник 
Віктор Назаренко, очільник Одеської 
облдерж адміністрації Михайло Саакашвілі, 
начальник Південного регіонального управ-
ління генерал-майор Сергій Косік, представ-
ники місцевих органів влади, родини прикор-
донників і ветерани.  Ще однією  приємною 
подією заходу стало вручення Главою Дер-
жави генеральських погонів чотирьом вій-

ськовослужбовцям Державної прикордонної 
служби –  учасникам антитерористичної опе-
рації на Донбасі.

«Дуже важливо, щоб ті, хто ризикує жит-
тям, захищаючи державу, отримували не лише 
заробітну платню, ще й високу, а і житло. Щоб 
тил українського військовослужбовця був 
надійним», – сказав Глава Держави під час 
церемонії вручення ключів від квартир. 

Президент зазначив, що за останній рік 
дедалі частіше відвідує військових і при-
кордонників. «З розбудовою нашої країни я 
буду робити все для того, щоб підвищувати 
соціаль ні стандарти життя для військово-
службовців та членів їхніх сімей» – запевнив 
Петро Порошенко. «Ми зробимо все необ-
хідне для посилення держави. Український 
народ завжди буде піклуватися про добробут 
своїх захисників. Роки розвалу, ігнорування 
потреб військовослужбовців відійшли в 
минуле. Звичайно, не все одразу, але будемо 
рухатися тільки вперед» – підкреслив він.

Глава Держави повідомив, що забезпе-
чення прикордонників житлом здійснюється 
відповідно до відомчої програми Держпри-
кордонслужби, для реалізації якої поточного 
року передбачено 60 мільйонів гривень  «За 
ці кошти будується 14 об’єктів житла, з яких 
у звітному році буде введено в експлуатацію 
9», – сказав він, зауваживши, що службовим 
житлом в першу чергу забезпечуватимуться 
учасники АТО.

Президент особисто відзначив внесок 
«зелених кашкетів» в оборону країни. «На 
Марші Незалежності десятки тисяч людей 
аплодували українським прикордонникам, 
які надійно стоять на сторожі суверенітету, 
територіальної цілісності та незалежності 
нашої держави. І коли підступний ворог почав 
агресію, першими удар на себе прийняли 
саме прикордонники», – наголосив Петро  
Порошенко, відзначивши при цьому, що сьо-
годні Президент і Уряд приділяють першочер-
гову увагу забезпеченню прикордонників для 
виконання поставлених перед ними завдань.

Варто зазначити, що будинок, у якому охо-
ронці кордону отримали квартири, є колиш-
ньою казармою. Її реконструкцію під службове 
житло було розпочато 2011 року і проводилося 
у  дві черги – по 54 квартири в кожну. Нинішній 
етап є завершальним. Для збільшення житлової 
площі споруди було надбудовано мансардний 
поверх, що дозволило отримати додатково 876 
квадратних метрів. До перебудови у  кімнатах 
приміщення проживало 49 сімей. Тепер буди-
нок має 108 повноцінних квартир, які відпові-
дають  усім сучасним критеріям і стандартам. 
Вони обладнані індивідуальною мережею опа-
лення, гарячим і холодним водопостачанням, 
газовими плитами та сантехнікою. Розрахун-
кова вартість реконструкції одного квадратного 
метра складає 4686 гривень, що на 30 відсотків 
менше, ніж середній кошторис спорудження 
житла по регіону.                                                 n

Петро Порошенко: 
«Наші військові повинні мати надійний тил»

Під час робочої поїздки 
до Одеської області 
Президент України Петро 
Порошенко відвідав Одеський 
прикордонний загін, де вручив 
вартовим рубежу ключі  
від 54-ох службових квартир. 

Більшість –  
за НАТО

Майже третина населення 
України (63,9 відсотка) 
проголосувала б за вступ 
нашої країни до НАТО, якби 
в найближчі вихідні відбувся 
референдум з цього питання. 
Про це свідчать результати 
опитування, проведеного 
фондом «Демократичні 
ініціативи»  імені Ілька 
Кучеріва спільно з Центром 
Разумкова. Проти вступу 
України в НАТО проголосувало 
б 28,5 відсотка  учасників 
референдуму. Не визначилися – 
7,6 процента респондентів. 
Нагадаємо, що 2010 року на 
можливому референдумі щодо 
вступу України до НАТО всього 
чверть громадян проголосували 
б за вступ до Альянсу, а 68 
відсотків  – проти. 

Світлана ДЕЙЧУК

Землю даватимуть 
у першу чергу

Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» визначає 
пріоритетність виділення 
земельних ділянок учасникам 
антитерористичної операції. 
З метою реалізації цього 
закону Уряд прийняв проект 
розпорядження, яким органам 
місцевого самоврядування 
рекомендовано у першу 
чергу розглядати звернення 
про виділення земельних 
ділянок, які надходять від 
учасників АТО та членів 
сімей загиблих воїнів. У 
десятиденний термін після 
подання заяв про виділення 
земельних ділянок  відповідна 
інформація передаватиметься 
Державній службі у справах 
ветеранів війни та учасників 
антитерористичної операції. 

Василь ДРОЗДОВ

 

На захист 
волонтерів 

Затверджено порядок і 
розміри виплати одноразової 
грошової допомоги у разі 
загибелі або інвалідності 
волонтера внаслідок 
поранення, отриманого під час 
надання допомоги в районах 
проведення АТО, бойових 
дій і збройного конфлікту. 
Відповідне рішення прийнято 
на засіданні Кабінету 
Міністрів. Уряд встановив 
одноразову грошову допомогу 
у разі загибелі волонтера 
в  розмірі 500 прожиткових 
мінімумів для працездатних 
осіб. На сьогодні ця сума 
становить 609 тисяч гривень. У 
разі отримання інвалідності 
передбачена така допомога 
волонтерам від держави: 
інвалідність І групи – 250 
прожиткових мінімумів 
(304 тисячі гривень); ІІ групи –  
200 прожиткових мінімумів 
(243 тисячі гривень); ІІІ групи – 
150 прожиткових мінімумів 
(182 тисячі гривень). 

Сергій ПОЛІЩУК
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гарячі будні

П У Л Ь С  К О Р Д О Н У

мобілізація

Без компромісів
Четверо дорослих вірменів 

із трьома дітьми збиралися 
виїхати з України через пункт 
пропуску «Тиса». Однак під  
час перевірки документів 
інспектор прикордонної 
служби встановив, що у 
гостей з Кавказу фальшиві 
посвідки на постійне 
проживання в Україні, а також 
підроблені дата-штампи 
Держприкордонслужби 
про перетин кордону. 
Аби «вирішити питання 
полюбовно», глава сімейства  
запропонував заступнику 
начальника відділу 
прикордонної служби  хабар 
у 500 євро. У відповідь йому 
ввічливо розповіли про 
кримінальну відповідальність 
за такі дії та передали усіх 
порушників співробітникам 
ужгородської міліції.

Людмила ТКАЧЕНКО

Чужа риба 
смачніша

Двох молдовських 
браконьєрів, які настільки 
захопилися рибалкою, що 
незчулися, як потрапили на 
чужу територію, затримали 
прикордонники відділу 
«Рені» Ізмаїльського загону. 
Жителі сусідньої країни 
рибалили на моторному човні 
на озері Кагул, по якому 
проходить лінія українсько-
молдовського кордону. 
Вочевидь, їм здалося, що  
з українського боку вода 
чистіша і риба, відповідно, 
смачніша. Прикордонний 
наряд став для обох 
неприємною несподіванкою. 
І хоча документів у рибалок 
не виявилося, вони чесно 
зізналися, що є громадянами 
Молдови. У човні було 
знайдено майже кілометр 
заборонених сіток і близько 
600 рибин свіжого улову. Обох 
браконьєрів притягнуто до 
відповідальності. Плавзасіб 
та знаряддя лову вилучено до 
рішення суду. 

Ігор ПЕРЕГНЯК

Доліталися...
Шум двигуна малого 

літального апарату (МЛА) 
прикордонний наряд відділу 
«Краковець» Мостиського 
загону почув близько третьої 
ночі. Перевірка ділянки 
відповідальності розпочалася 
негайно, аби порушники не 
встигли утекти. Близько 4-ої 
години уже від польських 
колег надійшла інформація 
про фіксування ними 
шуму двигуна МЛА, який 
прямував у бік України, а за 
декілька хвилин українські 
прикордонники побачили 
сам «об’єкт». За парапланом 
слідкували аж до його 
приземлення, а на точне місце 
посадки «зеленим кашкетам» 
вказали місцеві жителі. Групи 
реагування  Мостиського та 
Львівського загонів затримали 
двох громадян України, 
які в причепі автомобіля 
«BMW Х5» перевозили 
мотопараплан. 

Іван ГАЛКІН

Людмила КАТЕРИНИЧ 

Шестеро воїнів Могилів-Подільського 
прикордонного загону – учасників анти-
терористичної операції: майор Олександр 
Тимощук, старші прапорщики – Олег Заяць, 
Максим Грицьков, старшини Геннадій 
Мединський, Леонід Николайчук та стар-
ший сержант Михайло Маляр отримали таке 
почесне право зовсім не випадково. У свої 
молоді роки вони вже знають, що таке війна. 
Бойове хрещення хлопці пройшли у пункті 
пропуску «Довжанський», який у липні 

2014-го назавжди став кривавою позначкою 
на карті України.

– Обстріли були страшними – по 60 – 80 
снарядів і мін випускали по нас щодня, а одного 
разу нарахували понад 250! Тоді ми втратили 
чотирьох бійців… – згадує майор Олександр 
Тимощук. – У ніч з 6 на 7 серпня минулого року, 
на «Уралі», яким кермував сержант Михайло 
Маляр, за наказом командування ми залишали 
бойові позиції. До речі, наш водій без втрат 
вивіз із зони обстрілів понад 30 бійців.

 – Тільки коли ми прибули до місця при-
значення, побачив, як дісталося моєму «заліз-
ному другу»: відірване крило, розтрощене 
лобове скло та водійська кабіна, прошита 
снайперською кулею… Один Бог знає, як 

мені вдалося вивезти людей з того пекла, – 
повертаючись спогадами у той час, розпові-
дає Михайло.

 Старшина Геннадій Мединський при-
гадує, як під час відходу з «Довжанського» 
по їхній колоні безупинно гатили з «Гра-
дів» та мінометів. Поряд із машиною розі-
рвався снаряд. Тоді Геннадія вибуховою 
хвилею добряче обпекло. Про меддопомогу 
годі було й думати – колона йшла не зупи-
няючись. Зупинка означала вірну загибель. 
Хлопці навіть тіло загиблого Ігоря Присяж-
нюка не змогли забрати.

– Мене, пораненого, товариші втішали як 
могли, робили усе, аби втамувати нестерпний 
біль, повторювали: «Тримайся, друже! Три-
майся!». Завдяки їм я все витерпів і зрозумів, 
що таке справжня підтримка. Вони усі від-
тепер – мої брати, – говорить сьогодні стар-
шина.

 Досвідчений боєць старший прапорщик 
Олег Заяць розповів, як на війні потоваришу-
вав із старшим за званням, але молодшим за 
віком, старшим лейтенантом Олександром 
Дзюбелюком. 

– У день 24-річчя Саші, 23 липня, я при-
ніс йому скромний дарунок – припасену 
заздалегідь банку тушонки. Та він відніс її 
хлопцям і пригощав. Понад усе опікувався 
підлеглими. Вірив у Перемогу. На жаль, 
він загинув за три дні після свого дня наро-
дження – 27 липня… Осколок «Граду» вко-
ротив віку йому та ще трьом воїнам, – із 
сумом додає Олег Васильович.

Того дня на «Довжанському» було важко 
поранено прикордонника Анатолія Носуль-
ського. Першим, хто поспішив на поміч, був 
старшина Леонід Николайчук. Заскочивши в 
окоп, він почав рятувати побратима і зробив 
усе, аби товариш не помер від кровотечі.

Ось такі вони, герої нашого часу – 
воїни-прикордонники, мужність яких є 
найкращим підтвердженням любові до 
батьківської землі та споконвічного духу 
нашого народу – нескореного, волелюбного 
й патріо тичного.

Останні події в країні підтвердили істину: 
патріотизм не береться нізвідки. Допоки одні 
просиджують біля телевізорів в очікуванні 
ліпших часів, інші наполегливо прагнуть 
змінити світ і захистити його від лиха. І не 
обов’язково бути супергероєм. Просто треба 
любити Україну.                                               n

Вони не генерали і не видатні військові діячі. Вони не з тих, кого 
знає вся країна, і хто заполонив телеекрани. Однак саме їм у День 
Державного Прапора України було надано почесне право підняти в 
небо над рідним містом синьо-жовтий стяг. А до Дня Незалежності 
України їхні імена було урочисто занесено на Дошку пошани 
Могилів-Подільська.

за заслуги – шана

Ольга МІРОШНИЧЕНКО 

Як розповіли в управлінні 
організації повсякденної діяль-
ності Адміністрації Держпри-
кордонслужби, такі високі показ-
ники відомству «забезпечили» 
добровольці, котрих у цій хвилі 
мобілізації – понад сорок від-
сотків. Тим, хто хотів служити 
у лавах «зелених кашкетів» і 
звертався з приводу цього до 
військових комісаріатів, як пра-
вило, йшли назустріч. Бажаючих 
виявилося чимало.

Особливістю шостої хвилі 
безпосередньо для нашого  

відомства  також є те, що 
велика частина мобілізова-
них вирішила стати на захист 
кордонів Вітчизни вже вдруге 
за час активних бойових дій 
на сході країни. Це демобі-
лізовані військовослужбовці 
перших етапів, які свідомо  
прийняли таке рішення, у той 
час як їхні однолітки ховаються 
від призову чи намагаються у 
будь-який  спосіб «відкосити» 
від війська. До речі, переважна 
більшість справжніх патріотів 
проситься саме на Донбас.

Що стосується військового 
досвіду прикордонного попов-
нення, то тут також помітно 
позитивну тенденцію: майже 

70 відсотків його вже мають. 
Багато майбутніх прикордонни-
ків висловили готовність після 
демобілізації підписати контр-
акт і продовжувати службу на 
постійній основі. 

Навчання проводиться за вже 
напрацьованою схемою:  мобі-
лізовані  проходять  підготовку 
у відомчих навчальних центрах 
та в органах охорони кордону за 
напрямками, які найбільш затре-
бувані на сьогодні у відомстві. 

Особливістю нинішнього курсу 
є нещодавно запроваджена  сис-
тема підготовки мінометних під-
розділів – новий і, без сумніву, 
важливий для нинішньої ситуації 
напрямок.

Тим, хто поки що не готовий  
служити в умовах з підвищеним 
ризиком для життя, хвилюватися 
не варто. У зону проведення АТО 
направлятимуть лише на добро-
вільних засадах – у  відомстві 
таких бажаючих не бракує.        n

Від прикордонної служби не «косять»

Шостий і останній із запланованих на нинішній рік 
етапів мобілізації, завершився.  За інформацією 
Генштабу Збройних Сил України, загалом план 
виконано трохи більше ніж наполовину. Однак 
прикордонне відомство цілком заслужено може 
похвалитися 95-ма відсотками від загальної 
кількості запланованого поповнення. 

Звичайні хлопці 
з героїчним минулим
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Г О Л О В Н Е  С В Я Т О  Д Е Р Ж А В И

Володимир ПАТОЛА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА 

Урочисту промову Президент України 
почав зі звернення до військовослужбовців. 

– Шановні, високоповажні й дорогі 
українські воїни: і ті, хто зараз тут, і ті, 
хто в цю годину в окопах! Це свято – 24-та 
річниця Незалежності – стало можливим 
завдяки вам. Якби не ви, хронометр нашої 
новітньої історії ще минулого року наза-
вжди міг би зупинитися на позначці «23». 
210 тисяч людей прийшли на військову 
службу під час мобілізації. З них 35 тисяч, 
тобто кожен шостий, – добровольці. 7320 
військовослужбовців поранено. 9 тисяч 
солдатів і офіцерів, бійців добровольчих 
підрозділів і волонтерів отримали високі 
державні нагороди. 22-ом військовослуж-
бовцям присвоєно звання Героя України. 
Від імені українського народу низько вкло-
няємося славетному українському воїнству 
за те, що відстояло і захистило свободу гро-
мадян і незалежність України. 

Шановні учасники параду! Зараз ви 
будете впевнено крокувати Хрещатиком, 
демонструючи виправку, випромінюючи 
силу й звитягу. Ви вселите в мільйони 
співвітчизників ще більшу віру в боєздат-
ність нашого війська, його спроможність 
стримати орду. Сьогодні марш проходить 
без техніки і озброєння, але ще позавчора 
в Чугуєві ми відправили на передову най-
більшу за всю історію України партію тан-
ків, бронетранспортерів, бойових машин 
піхоти, бойових автомобілів, гаубиць, 
зенітно-ракетних комплексів і артилерії.

Наші війська день за днем удосконалю-
ються, демонструючи вміння налагоджувати 
ефективну систему управління і готовність 
іти у бій. Результатом умілих дій українських 
підрозділів став нещодавній провал наступів 
ворога в районах Мар’їнки, Старогнатівки 
та повернення під наш контроль стратегічно 
важливих висот. Дякуючи зусиллям нашої 
армії та дипломатії, всього українського 
народу Росія не досягла мети. Україна та 

українці вистояли і витримали удар. Ми 
були, ми є і ми будемо. Нехай ці мої слова 
згадають у далекому майбутті, коли святкува-
тимуть перші 100 років Незалежності. 

Окремо Глава Держави звернув увагу на 
складну, але далеко не безвихідну зовніш-
ньополітичну ситуацію в Україні. 

– Ми захистили європейський вибір. І 
вже незабаром Угода про асоціацію з ЄС, 
яку залишилося ратифікувати декільком 
країнам-членам всупереч протидії Москви, 
набуде чинності й виконуватиметься в 
повному обсязі. 

Росія не змогла зруйнувати єдності 
міжнародної коаліції. А санкції тим часом 
завдали і завдають потужного удару росій-
ській економіці. Чи означає все це, що ворог 
відмовився від ідеї прямого вторгнення 
і наступу вглиб України? Ні. Російське 
збройне угрупування поблизу нашого кор-
дону на Сході сьогодні вже складає більше 
п’ятдесяти тисяч осіб. На окупованих тери-
торіях також знаходиться більше сорока 
тисяч терористів, у тому числі дев’ять тисяч 
кадрових військових збройних сил Росій-
ської Федерації, які стоять на керівних поса-
дах, тим самим формуючи підрозділи росій-
ської армії на наших територіях. І лише за 
цей місяць три великих колони перетнули 
наш кордон у напрямку Луганська, Доне-
цька та Дебальцевого. Чи є ця загроза невід-
воротною? Вже ні. Ворог знає, що ми готові 
дати відсіч і ціна ескалації виявиться для 
Росії надто високою. 

Верховний Головнокомандувач охарак-
теризував військово-політичну стратегію на 
найближче майбутнє. 

– Дорогі мої співвітчизники! Для Укра-
їни не існує альтернативи мирного врегу-
лювання, рівно, як і безальтернативними 
на певний час є Мінські домовленості, 
підтримані і рішенням Ради Безпеки Орга-
нізації Об’єднаних Націй, і рішенням 
Ради Європейського Союзу, і рішенням 
усіх країн-членів проукраїнської коаліції. 
Росія на сьогодні отримала можливість 
відчути вплив санкцій, а ми – кількісно 
та якісно покращити й посилити нашу 
обороноздатність. Ми за мир, але ми не 

пацифісти! Тому будемо нарощувати 
витрати на Збройні Сили, збільшувати гро-
шове забезпечення військовослужбовців і 
посилювати контрактну складову Збройних 
Сил України. Втім, пообіцяти припинення 
призову і відсутність нових хвиль мобілі-
зації не можу. В умовах агресії стовідсот-
ково контактної армії не може бути в прин-
ципі. Історія не знає таких прикладів, – 
підкреслив Президент. 

– Російська агресія стала каталізатором 
нашого об’єднання. Ми остаточно сфор-
мувалися як єдина українська політична 
нація. Нас не можна поневолити і зламати. 
Ми народжені вільними на своїй землі й 
боронити її готові до кінця, чого б нам це 
не вартувало. Втім, усе найважче відсту-
пає в минуле. Дякую всім вам за витримку, 
за розуміння ситуації, за терпіння. Вітаю з 
Днем Незалежності! Слава Збройним Силам 
України! Слава українському народу! Слава 
Україні! Такими словами завершив свою 
промову Петро Порошенко.

Після цього розпочалася церемонія вру-
чення стягів військовим частинам. Зокрема, 
Бойовий прапор Донецького прикордонного 
загону особисто від Президента України 
отримав командир частини, кавалер ордена 
Богдана Хмельницького ІІІ ступеня пол-
ковник Олег Бурда. Особовий склад загону 
одним із перших став на оборону держав-
ного кордону України. За мужність і геро-
їзм під час виконання оперативно-бойових 
завдань 33-х донецьких прикордонників 
нагороджено державними нагородами. Два-
надцять – посмертно. 

Крім того, ще одинадцятьом загонам 
Бойові знамена вручив Голова Державної 
прикордонної служби України генерал-
полковник Віктор Назаренко. А у найближ-
чій перспективі кожна військова частина 
Держприкордонслужби матиме Бойовий 
прапор нового зразка.

Урочистості завершилися Маршем 
Незалежності. Його учасники вразили гля-
дачів стройовою виправкою. Прикордонний 
парадний батальйон традиційно вирізнявся 
з-поміж інших своєю підготовкою. Хлопці 
карбували крок як один. Здавалося, що під 
їхніми ногами тремтить земля. Усе до най-
меншої деталі говорило про єдність, згур-
тованість і силу вартових рубежу. Люди, 
які зібралися в центрі столиці, щиро вітали 
«зелених кашкетів».

Доволі символічним було проходження 
по Хрещатику окремої зведеної «коробки», 
куди увійшли 120 учасників бойових дій на 
Сході. Пліч-о-пліч із військовослужбовцями 
Збройних Сил України, Національної Гвар-
дії, співробітниками МВС та інших військо-
вих формувань крокували 24 прикордон-
ники, які нещодавно повернулися з бурем-
ного Донбасу. Лише своєю присутністю цей 
парадний розрахунок символізував незлам-
ний бойовий дух України.

До речі, напередодні Дня Незалежності 
прикордонний зведений батальйон відвідав 
Голова Служби. У своєму зверненні генерал-
полковник Віктор Назаренко сказав: «При-
ємно відзначити, що серед учасників цьогоріч-
ного параду – військовослужбовці, які гідно 
виконували завдання з охорони та оборони 
державного кордону в зоні проведення анти-
терористичної операції. Їх тут зараз четверо. 
А також ті, хто виконував завдання в складі  
прикордонних мотоманеврених груп з початку 
загострення суспільно-політичної обстановки 
в південно-східних регіонах нашої держави. 
Це 129 курсантів. 101 – учасник попередніх 
парадів військ, 27 – відмінників навчання та 
три – чемпіони України, в тому числі два – з 
рукопашного бою. 

Хочу подякувати особовому складу 
парадного розрахунку за плідну та самовід-
дану працю. Показово, що підрозділ Держав-
ної прикордонної служби під час проведення 
всіх загальних тренувань, починаючи від 
першого, був відзначений Міністром обо-
рони та керівником параду як кращий серед 
усіх силових структур. Мені дуже приємно, 
і я щиро дякую вам за вашу роботу. Окрема 
подяка підрозділам забезпечення, які щоден-
ною працею створювали гідні умови для про-
ведення тренувань і відпочинку особового 
складу парадного розрахунку».

Усі учасники параду отримали пам’ятні 
відзнаки. Але найголовніше – цей святковий 
день запам’ятається їм на все життя, адже 
далеко не кожному військовослужбовцю 
випадає така честь. Та ще й у такий непро-
стий для держави час, коли на вартових 
рубежу покладено особливу відповідаль-
ність, коли з їхньою мужністю та стійкістю 
пов’язує свої надії на майбутнє весь україн-
ський народ.                                                    n

На центральній площі столиці відбулися урочистості 
з нагоди 24-ої річниці Незалежності України. Свято пройшло 
без звичного проїзду військової техніки, але центральною 
вулицею держави крокували парадні розрахунки захисників 
Вітчизни. Представники Державної прикордонної служби 
України вже традиційно продемонстрували чи не найкращу 
стройову виправку. Особливістю торжества стало вручення 
військовим частинам Áойових прапорів. А тим, які 
проявили себе у бойових діях на сході країни, ще й відзнак 
Президента України – стрічок до Áойового прапора 
«За мужність та відвагу». 

Під новими знаменами
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Інформаційним приводом 
для журналістів мала стати пре-
зентація однострою, що незаба-
ром прикрасить прикордонників 
нової формації (мова йде про вже 
відомий пілотний проект підго-
товки контролерів європейського 
рівня). Яким же було здивування 
медійників, коли вони зрозуміли, 
що форма одягу – це лише «вер-
хівка айсберга» реформ та нова-
цій, що чекають на українську 
прикордонну службу. Власне, 
зі змістом Стратегії розвитку 
відомства Прем’єр-міністра й 
усіх присутніх ознайомив пер-
ший заступник Голови Держ-
прикордонслужби генерал-
лейтенант Василь Серватюк.

Далі очільник прикордонного 
відомства генерал-полковник 
Віктор Назаренко представив 
Главі Уряду вартових рубежу, 
які першими приміряли одно-
стрій європейського зразка. Тут 
хотілося б зробити невеличкий 
«ліричний відступ». До місця 

проведення заходу (термінал 
«D» аеропорту «Бориспіль») 
наша творча група прибула, як 
і годиться, заздалегідь. Маючи 
трохи часу в запасі, я вирішила не 
опиратися професійній цікавості 
та познайомилася з прикордон-
ницею, яка того дня демонстру-
вала «євроформу». Алла, знімки 
якої, до речі, прикрашають не 
один десяток відомчих білбордів 
і плакатів, зустріла нас щирою 
посмішкою та радо поділилася 
своїми враженнями стосовно вій-
ськової «обновки». Ніде правди 
діти, як і більшість колег-жінок, 
вона трішки засмучена, що новий 
зразок форми не передбачає 
спідниці та елегантних туфлів. 
Однак після декількох днів екс-
плуатації нового однострою Алла 
зізналася, що він напрочуд прак-
тичний і зручний, та й пошитий 
із тканини високого ґатунку. А 
коли ти 12 годин на ногах, запев-
няє прикордонниця, то лише тоді 
зможеш по-справжньому оцінити 
таке «дизайнерське» рішення. 

– Якщо ми відходимо від 
радянських стандартів, то 
потрібно робити це у всьому. 
Якщо європейський кордон, то 

і форма європейська. На мій 
погляд, тут усе вдалося, – заува-
жив Глава Уряду.

Згодом генерал-полковник 
Віктор Назаренко ознайомив 
Прем’єр-міністра з можливостями 
біомет ричного контролю та поряд-
ком функціонування системи 
перевірки пасажирів за базами 
Інтерполу. Останнє, до речі, є для 
відомства чималим досягненням, 
адже тепер вітчизняні правоохо-
ронці мають можливість відсте-
жити осіб, котрі перебувають у 
міжнародному розшуку, долучив-
шись тим самим до забезпечення 
безпеки на світовому рівні. 

За словами Глави Уряду, мож-
ливість перевіряти паспорти через 
Інтерпол була однією з основних 
умов європейських партнерів у 
рамках виконання Плану з лібера-
лізації візового режиму. 

Як повідомили нам фахівці 
управління зв’язку АДПСУ, про-
грамне устаткування, необхідне 
прикордонникам для доступу до 
баз даних Інтерполу, наразі пра-
цює у пункті пропуску «Борис-
піль» та триває робота з організа-
ції доступу в 21 пункті пропуску. 
Вже до кінця року відомчі спе-

ціалісти планують підключити до 
системи ще 39 пунктів пропуску 
всіх видів сполучення. А 2016-
го до Інтерполу матимуть доступ 
решта – 118 перепускних пунктів.

Під пильним поглядом жур-
налістських об’єктивів Арсеній 
Яценюк без вагань вручив інспек-
тору прикордонної служби свій 
паспорт. Як виняток, Главі Уряду 
дозволили особисто спостері-
гати за роботою прикордонника 
у кабіні паспортного контролю. 
За лічені секунди на моніторі 
з’явилася вся інформація з доку-
мента. Інспектор звірила отримані 
дані та повідомила Прем’єру, що у 
списку розшукуваних Інтерполом 
осіб його немає.

Виконуючи вимоги європей-
ських партнерів з лібералізації 
візового режиму, Україна починає 
застосовувати на кордоні новітні 
технології перевірки документів 
із біометричними даними, що 
значно скорочують час прохо-
дження паспортного контролю та 
підвищують безпекову складову. 
Тож наступне, на що звернув 
увагу Арсеній Петрович, була 
автоматична експрес-лінія. Так, 
приклавши документ до сканера, 

що миттєво зчитує інформацію, 
Главі Уряду залишилося лише 
подолати відстань до кабіни пас-
портного контролю. За цей час 
(1,5–2 секунди) інспектор уже 
бачить всі паспортні дані, переві-
рені за відомчими оперативними 
та базами даних Інтерполу, на 
своєму екрані. Тож прикордон-
нику залишається лише ідентифі-
кувати пред’явника документа по 
фото та за необхідності поставити 
відповідну відмітку. Такі часові 
показники при перетині кордону 
не можуть не вражати. Тому на 
інтерактивному моніторі, розта-
шованому на кабіні паспортного 
контролю, Прем’єр-міністр не 
вагаючись оцінив роботу україн-
ських прикордонників, вибравши 
в опціях пункт «Відмінно». До 
слова, оцінити роботу стражів 
рубежу пропонується всім паса-
жирам, котрі перетинатимуть 
український кордон.

Голова Держприкордон-
служби  Віктор Назаренко запев-
нив, що охоронці вітчизняних 
рубежів робитимуть усе, аби й 
надалі підтверджувати високу 
оцінку, котру дав Прем’єр-
міністр нашої держави.             n

реформа відомства

П Р І О Р И Т Е Т И

«Відмінно» 
від Прем’єра
Днями бориспільські прикордонники вперше 
перевірили по базах даних Інтерполу 
паспорт громадянина України. Причому 
власником документа виявився не абихто, 
а сам Прем’єр-міністр нашої держави 
Арсеній Яценюк.  Ні, того дня Глава Уряду 
не перетинав кордон, а лише пройшов дещо 
«оновлений» прикордонний контроль, аби 
особисто оцінити переваги європейських 
стандартів, які наше відомство успішно 
втілює на практиці.
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У вічності їх імена

29 серпня – День авіації України

Записав Андрій КУЧЕРОВ

– Миколо Володимировичу, 
кадри, що демонструвалися під 
час доповіді Голови Державної 
прикордонної служби, без пере-
більшення, були сенсаційними, 
адже всі знали проблему, але 
мало хто уявляв масштаби 
протиправної діяльності у  
регіоні.

– Напередодні того засі-
дання в рамках оперативно-
профілактичних заходів операції 
«Бурштин» здійснювався повіт-
ряний моніторинг в контрольо-
ваних прикордонних районах 
Рівненської та Житомирської 
областей. Тоді було зафіксовано 
21 місце незаконного видобутку 
«сонячного каміння». 

Всі присутні на засіданні, а 
згодом і телеглядачі мали можли-
вість наочно побачити розмах дій 
злочинців. Не дивлячись на те, 
що зняті кадри дійсно були уні-
кальними, екіпаж просто якісно 
виконав поставлене завдання, 
використавши сучасне моніто-
рингове тепловізійне обладнання, 
встановлене на прикордонному 
«Diamond».

Хочу додати, що літаки такого 
класу вже майже пять років 
успішно використовуються при-
кордонною авіацією. Завдяки 
своїм унікальним можливостям 
вони дають змогу ефективно про-
тидіяти зловмисникам як на дер-
жавному кордоні, так і на морі, 
здійснюючи фото- і відеофікса-
цію порушень. 

– Як змінилися завдання 
відомчої авіації після початку 
антитерористичної операції? 
На яких аспектах зосереджено 
основну увагу?

– Я би виділив кілька осно-
вних завдань. По-перше, це забез-
печення дій підрозділів охорони 
державного кордону та сил Мор-
ської охорони щодо недопущення 
проникнення на територію Укра-
їни диверсійно-розвідувальних 
груп, незаконних збройних фор-
мувань і засобів терору.

По-друге,  р е г у л я р н и й 
повітряний моніторинг держав-
ного кордону, виключної (мор-
ської) економзони та територіаль-
ного моря, тимчасово неконтро-
льованої ділянки та смуги безпеки 
вздовж лінії зіткнення, зокрема й 

за допомогою безпілотних авіа-
ційних комплексів.

Особливу увагу ми приділя-
ємо здійсненню транспортних 
та санітарних перевезень. Ці 
завдання пов’язані з евакуацією 
поранених воїнів, коли поря-
тунок людського життя йде на 
години, а то й хвилини. 

До окремого блоку завдань 
варто віднести суто технічні 
питання: забезпечення постійної 
готовності існуючого авіапарку, 
його оновлення, модернізацію та 
оснащення літаків і вертольотів 
сучасними засобами. Це теж важ-
лива складова, адже від якісного 
обслуговування техніки залежить 
безпека польотів. 

– Інтенсивність вико-
ристання авіації протягом 
останніх років значно зросла. 
Результати діяльності, на Ваш 
погляд, теж змінилися?

– Почну з людей. Екіпажами 
вертольотів нинішнього року 
з реанімаційними групами на 
борту виконано сім санітарних 
рейсів, евакуйовано п’ятнадцять 
поранених прикордонників, одну 
поранену дівчинку, перевезено 
чотирнадцять супроводжуючих 
медпрацівників. 2014 року при-
кордонні авіатори виконали трид-
цять шість таких завдань і вряту-
вали двісті трьох поранених. Це, 
безумовно, найголовніші досяг-
нення, адже не допущено нештат-
них ситуацій, а тим більше втрат.

Що ж стосується інтенсив-
ності використання техніки, то 
загальний наліт авіації цього 
року склав 458 годин. Обстежено 
14 830 км сухопутної ділянки 
державного кордону та 49 264 
квадратних кілометрів економ-
зони та територіального моря. 
Виявлено шість порушників 
державного кордону та режиму 
плавання. Яскравим прикладом 
нашої роботи у цьому сегменті та 
взаємодії з Морською охороною 
є випадок затримання турецької 
риболовецької шхуни у березні 
нинішнього року. Обстеживши 
район та виявивши порушника, 
літак не тільки зафіксував його 
координати, а й чітко навів кора-
блі. Операція пройшла успішно, 
порушника затримано.

Про спеціальну операцію 
«Бурштин» я вже говорив. Крім 
неї, прикордонну авіатехніку 
було задіяно в оперативно-
профілактичних заходах, які 
проводилися в рамках операції 

«Зубр-2015». З повітря здійсню-
вався моніторинг з метою висвіт-
лення обстановки на кордоні та 
в контрольованих прикордонних 
районах. 

Силами прикордонної авіа-
ції також проведено детальне 
обстеження з повітря інженер-
ного облаштування державного 
рубежу та пунктів пропуску на 
ділянках відповідальності Черні-
гівського, Харківського та Сум-
ського загонів. Такі ж завдання 
стояли перед нашими екіпажами 
під час обльоту придністров-
ського сегменту українсько-
молдовського кордону. 

Окремо хотів би зупини-
тися на патрулюванні адмінмежі 
з Кримом та Азовського моря. 
Такі польоти здійснюються регу-
лярно й керівництво має повну 
інформацію щодо ситуації в цих 
регіонах. Звичайно, подробиці 
непублічного характеру, однак 
можу запевнити, що ми постійно 
фіксуємо всі ознаки протиправ-
ної діяльності, серед яких: пору-
шення адміністративної межі, 
переміщення військових форму-
вань та техніки на тимчасово оку-
пованій території, а таож ситуа-
цію на морі.

– Минулого року дуже жваво 
висвітлювалася тема залучення 
до патрулювання кордонів при-
ватних літальних апаратів. Ця 
ідея прижилася?

– Так, ідея виявилася цікавою 
і її було реалізовано. І цього року 
продовжується активне залу-
чення приватних власників малих 
літаків і вертольотів для моніто-
рингу кордону. Їх використову-
ють на ділянках Північного регіо-
нального управління в межах 
Чернігівського та Житомирського 
прикордонних загонів. Можу ска-
зати, що виконано 16 польотів з 
нальотом близько 66 годин.

– Миколо Володимировичу, 
Ви зазначали, що інтенсив-
ність використання авіатех-

ніки зросла. З іншого боку збіль-
шилася потреба у фахівцях, які 
її використовують і обслугову-
ють. Чи вдалося залучити до 
авіаційних підрозділів додатко-
вих спеціалістів? 

– На сьогодні за рахунок про-
ведення мобілізації в Харків-
ську та Одеську окремі авіаційні 
ескадрильї призвано 8 фахів-
ців льотного та 14 спеціалістів 
інженерно-технічного складу. Ми 
задоволені цим результатом.

Однак такий стан справ не 
дає підстав заспокоюватися. 
Кадрова проблема існує й надалі, 
тому відомство розробляє та 
активно впроваджує комплекс 
заходів, спрямованих на підви-
щення мотивації до проходження 
служби у прикордонній авіації.

Необхідно підходити до цього 
питання комплексно. Наприклад, 
планується розбудувати інфра-
структуру авіаційних частин, 
створивши сучасні містечка з 
високими стандартами. На часі 
також конкурентоспроможні 
вимоги до соціального забезпе-
чення авіаційного персоналу. І 
навіть нова якісна ергономічна 
форма одягу, що матиме «фірмо-
вий» стиль прикордонного відом-
ства, теж не на останньому місці. 

– У вітчизняні військові 
структури активно впроваджу-
ються безпілотники. Яка пер-
спектива цієї техніки у нашому 
відомстві?

– Протягом п’яти років на 
озброєння Державної прикор-
донної служби України плану-
ється взяти понад 200 безпілот-
них авіаційних комплексів різної 
тривалості польоту. Не розкри-
ваючи подробиць, зазначу, що 
вони будуть спроможні перебу-
вати у повітрі від 60 хвилин до 
12 годин. Останні використо-
вуватимуться для відстеження 
морської обстановки, решта – на 
суходолі залежно від поставле-
них завдань. 

Щодо серйозності наших намі-
рів у даному питанні свідчить той 
факт, що до кінця року планується 
придбати 18 одиниць цієї авіатех-
ніки. Додам, що всі вони оснащу-
ватимуться найсучаснішим моні-
торинговим обладнанням.

– Останнє питання: які, на 
Ваш погляд, перспективи розви-
тку прикордонної авіації?

– Я би поділив цей блок на 
дві частини. До першої належить 
розгортання нових підрозділів 
окремого базування на легкій 
авіаційній техніці. Вони будуть 
створені у складі існуючих авіа-
ескадрилій та розміщуватимуться 
уздовж лінії кордону з метою опе-
ративного реагування на зміни в 
обстановці. 

Друга частина – суто тех-
нічна. Це оновлення парку авіа-
ційної техніки та запровадження 
безпілотних авіаційних систем 
в охорону державного кордону. 
Закупівля нових літальних апа-
ратів середнього класу відбува-
тиметься в міру досягнення нині 
наявних граничних ресурсних 
показників. Для нарощування 
потенціалу з виконання право-
охоронних функцій планується 
придбання легких патрульних 
літаків і вертольотів, а також 
запровадження безпілотних авіа-
ційних комплексів різних класів. 

Безумовно, необхідно й 
надалі утримувати у справному 
стані існуючі літальні апарати, 
проводити їх модернізацію та 
експлуатувати за призначенням.

Загалом можу сказати, що 
прикордонну авіацію чекають 
суттєві якісні зміни. І відбувати-
муться вони в контексті реформу-
вання відомства в цілому.

Користуючись нагодою, 
хотів би привітати колег з про-
фесійним святом та побажати 
їм мирного неба над головою, 
не втрачати друзів, а також від-
чувати потребу у постійному  
професійному зростанні!              n

Стаємо на сучасне «крило»

Нещодавно на одному із засідань під головуванням Президента України, 
присвяченому незаконному видобутку та збуту бурштину, демонструвалося 
відео, зроблене з прикордонного літака. Треба зазначити, що зняті з висоти 
пташиного польоту кадри вразили присутніх та були красномовним і 
безперечним доказом масштабів руйнації природи й розмаху злочинних дій. 
Телеканали, коментуючи подію, обов’язково  показували зйомку, яку 
зробив прикордонний «Diamond». З обговорення ефективності цих 
літаків ми й почали розмову напередодні професійного свята  
з начальником авіації Департаменту охорони державного кордону 
Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майором 
Миколою Тепаном. 

Прикордонна авіація запроваджує нові підходи у своїй роботі
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Ескізи стели розробила відома литов-
ська художниця, волонтерка Беата Куркуль. 
Вона неодноразово писала портрети охо-
ронців державного рубежу, котрі воюють 
у зоні АТО, а задум художниці допомогли 
втілити у життя співробітники Держприкор-
донслужби.

На церемонії були присутні керівник 
Військово-цивільної обласної адміністра-
ції Георгій Тука, заступник начальника 
Східного регіонального управління з 
персоналу полковник Олександр Птиця, 
начальник Луганського прикордонного 
загону полковник Роман Гоць, військо-
вослужбовці відділу «Красна Талівка» та 
представники громадськості.

Бій на ділянці відповідальності відділу 
прикордонної служби «Красна Талівка» 
розвіяв багато міфів: і про те, що на Дон-
басі воюють «трактористи та шахтарі», а не 
кадрові російські військові, і про «непере-
можність» російської армії. 

Цинічно порушивши державний кор-
дон, росіяни застосували спецназ, міно-
мети, бронетехніку та навіть... бойову авіа-
цію. Збройний прорив ліквідовано, ворог 
ганебно тікав, зазнавши великих втрат, але 
для українських прикордонників цей день 
назавжди увійшов в історію трагічною сто-
рінкою: четверо наших кращих побратимів 
заплатили за перемогу своїм життям.

Терористичної активності так званих 
«ополченців» у районі Красної Талівки 
на початку літа 2014 року не було. Лінія 
фронту з бойовиками «ЛНР» проходила 
південніше – на околиці Станиці Луган-
ської, де відбувалися постійні обстріли та 
бойові зіткнення. Натомість поблизу Крас-
ної Талівки і далі на північ росіяни засилали 
диверсійно-розвідувальні групи, застосо-
вували психологічні атаки, під’їжджали до 
кордону на військовій техніці та стріляли з 
важкого озброєння.

На початку літа обстановка стала вкрай 
напруженою, і вже ніхто не сумнівався: 
бойових зіткнень не уникнути. 22 червня 
поблизу українського села Деркульське на 
декілька кілометрів північніше Красної 
Талівки близько двох десятків російських 

диверсантів порушили державний кордон. 
Силами оперативної групи Сумського при-
кордонного загону під керівництвом підпол-
ковника Олександра Гавлюка, третьої мото-
маневреної групи Західного регіонального 
управління та наряду прикордонного поста 
«Городище» диверсантам забезпечили 
«теплий прийом». Зазнавши значних втрат,  
порушники втекли на територію Росії. 

Друге липня 2014 року. Диверсійна 
група зайшла на півсотні метрів углиб укра-
їнської території з боку російського села 
Красний Деркул. З автоматичних та проти-
танкових гранатометів обстріляно позиції 
нашого наряду. Бойовики були настільки 
«старанними», що намагаючись влучити у 
вогневу позицію українських прикордонни-
ків, повалили декілька дерев і на російській 
території. Посадку, де знаходилися укріп-
лення, було практично випалено. Лише 
завдяки блискавичним діям воїнів дивом 
ніхто не постраждав. Оперативники, які 
виїхали на місце події, зробили невтішні 
висновки: працював спецназ. Тактика і 
«почерк» свідчили про те, що бойовий 
досвід ворожий підрозділ отримував під час 
чеченської війни.

28 липня в районі населеного пункту 
Талове за п’ять кілометрів від лінії дер-
жавного рубежу під час роботи пошукової 
групи реагування біля службового автомо-
біля пролунав вибух. Спрацював радіоке-
рований фугас. Декілька військовослуж-
бовців, зокрема, начальник штабу регі-
онального управління полковник Віктор 
Бабюк та начальник Луганського прикор-
донного загону полковник Сергій Дейнеко 
отримали важкі поранення. Після цього 
одразу розпочався мінометний обстріл. 
Підполковник Євген Пікус, ризикуючи 
життям, підігнав іншу машину, затягнув у 
неї поранених, сів за кермо та помчав до 
лікарні. Незважаючи на міни, які лягали 
майже поруч, небезпеку бути обстріля-
ним з наших блокпостів (часу зупиня-
тися та повідомляти пароль не було), він 
таки зумів урятувати життя товаришів. 
На жаль, особисто отримати нагороду –  
медаль «За військову службу Україні» 
Євгену Михайловичу вже не судилося…

Дванадцятого серпня вогнем, що вівся 
від російського села Волошино, ворожі 
артилерія та міномети практично знищили 
пункт пропуску «Красна Талівка». Але 
справжнє пекло почалося 25 серпня. Троє 
прикордонників несли службу на напрямку 
російського села Красногорівка та укра-
їнського Талове у прикордонному наряді 
«секрет».  Близько 15-ої години бійці 
помітили велику групу, яка зі зброєю, про-
крадалася з Росії. Рішення було прийнято 
миттєво і безкомпромісно: ворога зустріли 
автоматним вогнем. Зав’язався запеклий 
бій. Старший наряду зумів повідомити 
про зіткнення. На цей час один вартовий 
рубежу вже був убитий, а інший – важко 
поранений. 

За командою «До бою!» на допомогу 
нашим хлопцям одразу ж вирушив резерв 
відділу, який очолив підполковник Євген 

Пікус. Він, як і завжди, йшов першим, не 
ховаючись за спини підлеглих. І прийняв на 
себе перший вогонь з ворожої засідки.

Сутичка тривала майже три години. Як 
з’ясувалося пізніше, бойова група осетин-
ського спецназу, що складалася з чотирьох 
десятків військових злочинців, отримала 
завдання захопити міст через річку Деркул. 
Бойовиків підтримували мінометним вог-
нем з території Росії. Працювали ворожі 
снайпери. 

У відділі прикордонної служби тоді не 
було ані бронетехніки, ані важкого озбро-
єння. Однак, незважаючи на чисельну й тех-
нічну перевагу ворога, наші хлопці стояли 
на смерть і дали гідну відсіч агресору. Цей 
бій став останнім для багатьох російських 
спецназівців, які не очікували такого запе-
клого  спротиву.

Пройшло трохи більше години вогне-
вого протистояння, і з боку кордону почувся 
характерний гуркіт. На допомогу дивер-
сантам прибули два БТРи і дві БМП. Коли 
і цього виявилося замало, українських бій-
ців обстріляли некерованими реактивними 
снарядами два бойових вертольоти Мі-24 
збройних сил РФ.

Одному Богові відомо, чого коштували 
воїнам години бою. Багато загиблих і пора-
нених, знищені ракетами машини, патрони  
закінчуються, а зброю заклинює від пере-
грівання. Проте люди вистояли. Під при-
криттям бронетранспортерів і вертольо-
тів росіяни забрали своїх «двохсотих» і 
«трьохсотих» (більше 20 бойовиків) і від-
ступили. 

Збройного прориву через державний 
кордон України не відбулося, а про вико-
нання інтервентами подальшого завдання 
не могло бути й мови. Однак перемога 
коштувала надто дорого: полягло четверо 
воїнів-прикордонників. Троє – отримали 
поранення. 

Підполковник Євген Пікус, старший 
прапорщик В’ячеслав Фірсов, старший 
прапорщик Дмитро Арнаут та молодший 
сержант Олег Сороченко нагороджені орде-
нами «За мужність»  ІІІ ступеня посмертно.

Відтепер пам’ять про їхній героїчний 
подвиг назавжди закарбовано на стелі біля 
відділу прикордонної служби «Красна  
Талівка».

...У вересні 2014 року підполковнику 
Євгену Пікусу мало би виповнитися 35 
років. Незадовго до свого останнього бою, 
почувши, що брат-близнюк Михайло – 
також офіцер-прикордонник – має намір 
приїхати в Талівку, Євген у телефонній роз-
мові заборонив йому: «Нехай хоча б один із 
нас залишиться живим»... 

...Старший прапорщик Дмитро Арнаут 
деякий час перебував у полоні в бойовиків 
у приміщенні Луганського СБУ. Терористам 
не вдалося зламати дух прикордонника, а 
він, як тільки вирвався, одразу ж повернувся 
в стрій...

...7 березня 2015 року у двадцятирічного 
молодшого сержанта Олега Сороченка наро-
дилася донька. Їй дали ім’я, яке подобалося 
батькові – Альбіна...                                                      n

З рукотворного пекла, із полум’я бою,
Де ламалися долі в вогні й у крові,
Батьківщину і нас захистивши собою,
На небесний кордон піднялись вартові...

пам’ять

Перемога ціною 
в чотири життя
На Луганщині відкрили пам’ятник прикордонникам,  
які 25 серпня 2014 року героїчно загинули, відбиваючи 
вторгнення російських диверсантів на ділянці відповідальності 
відділу прикордонної служби «Красна Талівка».
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Ярослава МЕЛЬНИК 

Спеціально для цієї події було спо-
руджено понтонний міст через річку 
Західний Буг. Він не лише символічно, а 
й практично з’єднав Україну та Польщу, 
зокрема, два сусідні села: Кречів і Кри-
лів. Таким чином, мешканці прикордоння 
мали можливість за лічені хвилини подо-
лати водну перепону і відвідати рідних та 
близьких по той бік кордону. 

Забезпечили дотримання усіх про-
цедур прикордонники відділу «Морозо-

вичі» у тимчасово розгорнутому пункті 
пропуску, безпосередньо поблизу пон-
тонного мосту. 

Для того аби візитери з обох країн не 
нудьгували, на березі річки організували 
спортивні змагання, ярмарок, майстер-
класи народних умільців, спортивні зма-
гання та частування всіх бажаючих тра-
диційними стравами прибужанської кухні. 

Українські прикордонники вже підра-
хували, що в рамках Днів добросусідства 
за один  день тимчасовий пункт пропуску 
перетнуло понад дві тисячі громадян. А 
самі святкування відвідало щонайменше 
тисяча українців.                                       n

12-ий «Кордон 835»
У Львівському 
прикордонному загоні 
пройшли європейські 
Дні добросусідства 
«Кордон 835». 
Дванадцяте за 
рахунком святкування 
традиційно відбувалося 
поблизу прикордонного 
знака №835.

відлуння війни

Ярослава МЕЛЬНИК 

«Чудовий екземпляр для музею під-
розділу» – подумав прикордонник і 
взявся діставати з ґрунту шолом. Проте 
коли разом із каскою на поверхні з’явився 
людський череп, вартовий рубежу зрозу-
мів, що перед ним – останки невідомого 
воїна і їх розкопками повинні займатися 
спеціалісти. Отож за допомогою зверну-
лися до Товариства пошуку жертв війни 
«Пам’ять»» у місті Жовква. 

Згодом пошуковці розкопали рештки 
вояка, у якого не було правої ноги, роздроб-

лено праву руку і кисть її знаходилася в 
ногах. Усі ці факти дають можливість при-
пускати, що він загинув від артилерійського 
снаряда. Також біля тіла знайдено 120 
набоїв до рушниці Мосіна та капсулу, в якій 
були персональні дані воїна. Але, на жаль, 
вони написані простим олівцем і візуально 
можна розгледіти лише перші дві літери 
«д» і «е». Усі ці знахідки вказують на те, що, 
ймовірно, боєць загинув у перші дні війни. 
У цей період тут стримували наступ ворога 
91 Рава-Руський прикордонний загін, 17 
прикордонна застава та 41 стрілкова дивізія. 

Достеменну інформацію можна буде 
дізнатися після експертиз і досліджень  
спеціалістів.                                               n

Повернути з небуття
Під час патрулювання лісосмуги поблизу державного рубежу 
молодший інспектор прикордонної служби впс «Рава-Руська» 
старший сержант Віталій Цацулін натрапив на іржавий 
шолом, частина якого стирчала з-під землі. Одразу було 
зрозуміло – знахідка з часів Другої світової війни. 

Олена УЩАПІВСЬКА 

Світові ЗМІ та дописувачі соцмереж активно 
обговорюють фото, зроблені репортером китай-
ського таблоїда  Huanqiu, де добре видно, що 
російський кордон з вежі насправді охороняє не 
чатовий, а опудало, одягнене у військову форму. 

Як не без сарказму припускає преса, 
настільки легковажний підхід до охорони 
кордону, ймовірно, відображає рівень довіри 
росіян до китайців. Крім того, зазначають ЗМІ, 
оскільки територія, про яку йде мова, мало-
населена, вочевидь, путінські вірнопіддані 
вважають, що в разі необхідності у них буде 
достатньо часу для затримання порушника.  n

отакої!

Опудало на варті

пам’яті товариша
20 серпня перестало битися серце почесного прикордонника Львівського загону старшого 

прапорщика у відставці МУРШУДОВА Салмана Мурсала огли. 
Яскравий приклад його самовідданого служіння Вітчизні став справжнім орієнтиром на 

шляху професійного зростання багатьох поколінь вартових рубежу як колишнього 
СРСР, так і незалежної України. 

Колектив військовослужбовців, працівників і ветеранів Львівського загону 
глибоко сумує з приводу смерті славного ветерана-прикордонника. Нехай 
добрі спомини та наша підтримка стануть втіхою для рідних і близьких 
покійного, а світла пам’ять про старшого прапорщика у відставці  
МУРШУДОВА Салмана Мурсала огли назавжди 
збережеться в наших серцях.


