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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

Щасливі миті
новосілля

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

1,779

оформлено встановленим
порядком

У СУМАХ 80 СІМЕЙ ПРИКОРДОННИКІВ ОТРИМАЛИ КЛЮЧІ ВІД НОВОГО ЖИТЛА.
ЗДАЧА ДРУГОЇ ЧЕРГИ 160-КВАРТИРНОГО БУДИНКУ ДОЗВОЛЯЄ МАЙЖЕ ПОВНІСТЮ
ВИРІШИТИ ЖИТЛОВЕ ПИТАННЯ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СУМСЬКОГО ЗАГОНУ.

П

ісля вручення
ордерів щасливим
новоселам Голова
відомства
Петро
Цигикал наголосив, що всі
прикордонники заслуговують
на власне житло, адже завжди
з честю виконують покладені
на них службові завдання.

До речі, більшість вартових
рубежу, які стали власниками
житла у Сумах, є учасниками
бойових дій.
– Відповідно до діючої
програми, до 2020 року
відомством
заплановано
забезпечити власним житлом ще близько півтори

тисячі прикордонників.
Завдяки Президентові та
Уряду нашої країни на
цю програму виділяються
кошти, і вона виконується.
У бюджеті на наступний рік
також закладені ресурси
на вирішення соціальнопобутових питань війсь

млн
осіб

ковослужбовців,
і,
до
речі, більше ніж цього
року, – зазначив генералполковник Петро Цигикал. –
Тому я впевнений, разом ми
в змозі виконати і цю програму.                                               n
Роман ТКАЧ

354

особи

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 31 незаконний
мігрант

затримано товарів і вантажів,
які незаконно переміщувалися
через державний кордон,
на суму понад

1,659
млн грн

ДЕРЖАВА
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

ОСІННІЙ ПРИЗОВ
СТАРТУВАВ
Відповідно до указу Президента
та розпорядження Уряду, протягом
жовтня–грудня 2018 року будуть
проводитись заходи осіннього
призову громадян на строкову
військову службу. Планується
призвати та направити до військ
17 тисяч 960 українців віком
20–27 років. З них до Збройних
Сил − 9010, Нацгвардії − 6500,
Державної прикордонної служби
− 1550, до Державної спеціальної
служби транспорту − 900 осіб.
Цього року на забезпечення
призову виділено 64,9 млн
грн. Зазначені кошти будуть
відправлені на рахунки обласних
військових комісаріатів.
Василь ДРОЗДОВ

ПРИЄДНАЛИСЯ
ДО ЦЕНТРУ «ГАЛАЦ»
Прикордонники та митники
отримали змогу оперативно
обмінюватися інформацією
зі своїми румунськими та
молдавськими колегами. − У
рамках відкритого Договору
між Урядом Румунії та Урядом
Молдови ми приєдналися до
Спільного контактного центру
«Галац». Це великий крок у протидії
міжнародній і транснаціональній
злочинності. Мета СКЦ «Галац» −
оперативний обмін інформацією
між прикордонними, митними та
поліцейськими відомствами країнучасниць, − сказав Арсен Аваков.
Міністр зазначив, що українську
сторону у складі контактного
центру будуть представляти
Державна прикордонна служба та
Національна поліція.
Андрій ДОРОШЕНКО

НОВІ ВЕКТОРИ
ОБОРОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА
Президент Петро Порошенко
підписав Закон України «Про
ратифікацію Генеральної угоди
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Польща про
співробітництво у сфері оборони».
Угода передбачає взаємодію
двох країн у питаннях обміну
інформацією, демонстрації
озброєння та військового
обладнання, спільних військових
культурних заходів та змагань
тощо.
Також Петро Порошенко
підписав Закон України «Про
ратифікацію Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Румунії
стосовно співробітництва у сфері
військових перевезень».
У документі визначаються
терміни, органи, особи,
відповідальні за військові
перевезення, порядок організації,
планування та виконання
транспортувань, заборонені для
переміщення вантажі, максимальні
строки перевезень тощо.
Анатолій КОВАЛЕНКО

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

«Часу на розмови не залишилось,
прийшов час діяти»
У ШТАБ-КВАРТИРІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ В НЬЮ-ЙОРКУ ЗАВЕРШИЛАСЯ
73-ТЯ СЕСІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН, ДЕ ОБГОВОРЮВАЛИСЯ ПИТАННЯ ПІДТРИМКИ
МІЖНАРОДНОГО МИРУ ТА БЕЗПЕКИ, РОЗЗБРОЄННЯ, ПРАВ ЛЮДИНИ, ГУМАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ, СПРИЯННЯ ПРАВОСУДДЮ І РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ПІД ЧАС
ЗАГАЛЬНИХ ДЕБАТІВ ПЕРЕД ЛІДЕРАМИ МАЙЖЕ 200 КРАЇН ВИСТУПИВ І ПРЕЗИДЕНТ
УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКО.

У

своїй промові Глава Держави
підняв питання безкарності злочинних дій Росії, порушення
прав людини на окупованих
територіях та закликав членів ООН до рішучих заходів з відновлення справедливості у
сфері миру та безпеки. Петро Порошенко
зазначив, що захищаючи свою територіальну цілісність та суверенітет Україна не
лише відстоює свої кордони, а й боронить
увесь світ від країни-агресора та її зазіхань.
– Поки я виступаю, приходять сумні
звістки про ще одне щойно втрачене людське життя на війні, яку приніс моїй країні
постійний член Ради Безпеки ООН. Москва
робить українських дітей сиротами. Катує
наших патріотів у своїх в’язницях. Понад
1,5 мільйона людей стали внутрішньо
переміщеними особами. Вони все ще не
можуть повернутися до своїх домівок, –
наголосив Президент, і з сумом констатував, що нині українці увійшли до тієї п’ятої
частини населення світу, яка переживає
жахи війни. – Для українців це повсякденна реальність уже впродовж чотирьох
років. Тисячі смертей, руйнування, переміщення та людські страждання. Для моїх
співвітчизників ці роки стали надзвичайним випробуванням на рішучість і солідарність, стійкість і віру.

Петро Порошенко закликав світову
спільноту пам’ятати про жахливу ситуацію
на окупованих Росією територіях. Адже з
першого дня незаконної окупації Автономної Республіки Крим етнічні українці
та кримські татари піддаються репресіям і
дискримінації. Зафіксовано безліч випадків убивств, катувань, переслідувань та арештів за сфабрикованими звинуваченнями.
Список заручників та жертв російського
окупаційного режиму в Криму зростає
майже щодня. Також із початку російської
агресії в 2014 році окупанти утримують
десятки українців і на неконтрольованій
території Донбасу, а всі українські пропозиції обміняти російських громадян,
засуджених за злочини проти суверенітету
та територіальної цілісності України, на
наших співвітчизників, яких тримають як
політв’язнів, цілком ігноруються Росією.
Президент впевнений, що Кремль не
має наміру зупинятися на таких злодіяннях
як незаконна окупація Криму, будівництво
мосту через Керченську протоку та систематичні порушення свободи міжнародної
морської навігації. Нині його мішень –
окупація Азовського моря. Після Грузії
настала черга України, після Литвиненка –
Скрипалів, після Аллепо – Ідлібу… «Чи буде
світ і надалі перебувати в стані «зручного

заціпеніння», сподіваючись, що наступним
буду не я?», – запитав присутніх Президент.
– ООН не повинна мовчати, коли цінності, закріплені її Статутом та принципами
міжнародного права, порушуються країною,
що має право вето. Мовчання і є тією зброєю,
яку Росія використовує проти України, і, зрештою, проти всіх нас, – наголосив він.
Глава Держави закликав членів ООН
ніколи не забувати, що головна мета Організації – врятувати наступні покоління від
лиха війни: «Навіть після того, як ООН не
вдалося запобігти агресії проти України, ми
все ще сподівалися на допомогу Організації
у врегулюванні конфлікту шляхом розгортання багатонаціональної миротворчої місії
на тимчасово окупованій території Донбасу. Місії з потужним мандатом та широким колом відповідальності, що сприятиме
поверненню миру на українську землю. А
не такої, що допоможе заморозити конфлікт
або закріпити присутність агресора та його
поплічників на Донбасі». Президент висловив сподівання на подальший прогрес у
вирішенні цього важливого питання.
– Часу на розмови більше не залишилось, прийшов час діяти, – наголосив Петро
Порошенко.                                                          n
Тетяна ГАЙДА

ПУЛЬС КОРДОНУ
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НА КОНТРОЛІ

ГАРЯЧІ БУДНІ

У готовності до дій

ГІБРИДНИЙ ІМПОРТ
У рамках операції «КОРДОН-2018» оперативники Південного регіонального управління на ділянці відповідальності
Подільського прикордонного
загону отримали інформацію
щодо спроби незаконного переміщення на територію України
тютюнових виробів іноземного
виробництва. З метою недопущення контрабанди підакцизних
товарів на напрямки ймовірного
руху порушника було виставлено
додаткові прикордонні наряди.
Дільничний інспектор прикордонної служби виявив рух транспортного засобу від кордону на
територію України. У результаті
спільна група прикордонників,
представників Національної поліції та СБУ зупинила автомобіль
Mitsubishi Pajero болгарської
реєстрації під керуванням громадянина Молдови. Під час огляду
транспортного засобу було
виявлено вантаж сигарет білоруського виробництва у кількості
18,5 тисячі пачок без акцизних
марок вартістю майже 650 тисяч
гривень.
Максим БОЯР

МІНІСТР ВНУТРІШНІХ
СПРАВ АРСЕН АВАКОВ
З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ
ВІДВІДАВ ПРИКОРДОННИКІВ,
ЩО НЕСУТЬ СЛУЖБУ
У СКЛАДІ ОПЕРАЦІЇ
ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ.

У

Талаківці, що на
Донеччині, за його
участі відбулося відкриття Центру безпеки громадян, а також підрозділу водолазних пошуковорятувальних
робіт
ДСНС
України.
Водночас очільник МВС відвідав підрозділ Морської охорони Держприкордонслужби, де
Голова прикордонного відомства Петро Цигикал та начальник Донецько-Луганського
регіонального управління Володимир Бондар продемонстрували новітню техніку і зброю.
Зокрема, зенітну установку
на базі КРАЗу, БРДМ, броньовані автомобілі Humvee, БТРи,
снайперські гвинтівки Barrett,
спеціальні технічні засоби прикордонного контролю, засоби
тепловізійного спостереження,
мобільний
автоматизований
радіаційний комплекс, а також

катери морської охорони, на
яких здійснюється патрулювання морських рубежів.
Крім
того,
військово
службовці Маріупольського
загону морської охорони продемонстрували міністру дії
підрозділу спеціального призначення з використанням
катерів морської охорони із
застосуванням зброї під час
затримання судна-порушника,
що намагалося уникнути відповідальності за вчинене правопорушення у внутрішніх
водах України.
За участі Арсена Авакова
27 військовослужбовців Донецького прикордонного загону
та Маріупольського загону морської охорони отримали президентські відзнаки «За участь

В’ЄТНАМСЬКА
ДЕСЯТКА

в АТО» та відомчі відзнаки
Держприкордонслужби. Серед
почесних нагород та відзнак,
Міністр внутрішніх справ вручив прикордонниці Донецького

загону, яка втратила житло
через окупацію рідного міста,
ключі від нової квартири.         n
Валерія КАРПИЛЕНКО

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
ПРЕДСТАВНИКИ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ ВЗЯЛИ
УЧАСТЬ У ЗАСІДАННІ СПІЛЬНОГО
КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ РЕАДМІСІЇ,
ДЕ БУЛО ДЕТАЛЬНО ОБГОВОРЕНО
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ
НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ.

Реадмісія: механізми реалізації

У

3

Києві під час 11-го щорічного
українсько-європейського засідання Спільного комітету з
питань реадмісії обговорено
прогрес України і держав Євросоюзу щодо
укладення імплементаційних протоколів,
а також проблемних питань щодо ефективної реалізації Угоди між Україною та
ЄС про реадмісію осіб. Зокрема, поінформовано, що Україна на сьогодні вже уклала
чотири імплементаційні протоколи до згаданої Угоди, а саме з – Австрією, Естонією,
Чехією та Польщею. Триває діалог ще з 20
країнами – членами ЄС про укладення ана-

логічних протоколів. На завершальній стадії
переговорів перебуває протокол з країнами
Бенілюксу.
Також цього року Україна ратифікувала
Угоду про реадмісію з Молдовою та Швейцарією, очікується підписання Угоди з Білоруссю. Активно ведеться відповідний переговорний процес з державами міграційного
ризику – Афганістаном, Бангладеш, Пакистаном, Шрі-Ланкою.
Під час засідання представником Європейської агенції ФРОНТЕКС позитивно відмічено досвід українських прикордонників
у сфері здійснення супроводу нелегальних

мігрантів, які категорично відмовляються
виконувати рішення судів щодо їхнього
примусового видворення. Крім того, європейці запропонували продовжити практику
спільних операцій із супроводу і проведення тренінгів прикордонників у цій сфері.
Загалом представники європейської
сторони наголосили на відмінній взаємодії з Україною не тільки щодо реадмісії, а
й в цілому в сфері міграції. Наступне засідання Спільного комітету з питань реадмісії
заплановано на вересень 2019 року.              n
Юрій КУРИЛЮК

Десятьох осіб азіатської
зовнішності, які намагалися незаконним шляхом потрапити до
Словаччини, затримали прикордонники Чопського загону.
Вартові рубежу відділу «Великий
Березний» виявили правопорушників під час патрулювання
неподалік населеного пункту
Мирча. Серед затриманих:
п’ятеро чоловіків, троє жінок та
двоє дітей. Жоден з нелегалів не
мав при собі документів, що посвідчують особу. За попередньою
інформацією, усі ці іноземці є
громадянами В’єтнаму. Незаконних мігрантів доставлено до
прикордонного підрозділу для
проведення перевірочних заходів та складання процесуальних
документів. Паралельно тривають заходи щодо пошуку ймовірних пособників, причетних до
переміщення нелегалів.
Олена ТРАЧУК

ЗЕЛЕНИЙ «ДЕКОР»
18 кілограмів підготовленої
для збуту наркотичної речовини
рослинного походження та 458
необроблених кущів конопель
виявили прикордонники оперативних підрозділів Північного регіонального управління спільно з
працівниками Національної поліції. Троє жителів міста Коростень
зберігали товар в особистому
помешканні та переробляли наркотичне «зілля» для подальшого
продажу. Нині тривають слідчі дії.
Наркотична речовина вилучена
та направлена на експертизу.
Юрій ШАХРАЙЧУК
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ФОРУМ

НИЗЬКІ ЧОРНІ ХМАРИ
СІЧУТЬ РЯСНИМ ХОЛОДНИМ
ДОЩЕМ, А ПРОНИЗЛИВИЙ
ВІТЕР ПРОБИРАЄ ДО
КІСТОК – У ТАКУ ПОГОДУ
ГОСПОДАР СОБАКУ З ДОМУ
НЕ ВИГНАВ БИ. ПРОТЕ
АВІАТОРИ-СИЛОВИКИ ТАКИ
ВИПУСТИЛИ В НЕБО СВОЇХ
«ПТАШОК» – ДЛЯ НИХ ТАКІ
СКЛАДНІ МЕТЕОУМОВИ НА
ВІЙСЬКОВОМУ ПОЛІГОНІ
БУЛИ ЛИШЕ НА РУКУ. САМЕ
ТАКУ ПОГОДУ НЕБЕСНА
КАНЦЕЛЯРІЯ ПІДГОТУВАЛА
ДЛЯ ПЕРШИХ В УКРАЇНІ
ЗМАГАНЬ ОПЕРАТОРІВ
БЕЗПІЛОТНИХ АВІАЦІЙНИХ
КОМПЛЕКСІВ ТА
ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ
БЕЗПІЛОТНИКІВ.

В умовах обмеженої видим
Н

а навчально-тренувальні збори
на базі Головного центру підготовки особового складу Держприкордонслужби ім. генерал-майора
Ігоря Момота з’їхалися представники прикордонного відомства, Національної поліції, Національної гвардії, Головного управління розвідки, Повітряних Сил, Десантно-

штурмових військ ЗСУ, Антитерористичного
центру Служби безпеки, Управління державної охорони, Житомирського військового
інституту ім. С.П. Корольова, а також виробники техніки, яку експлуатують силовики, і
науковці.
– Експертна група, до складу якої увійшли
представники науково-дослідних інститу-

тів усіх силових структур, займалася оцінкою
можливостей безпілотних комплексів і натренованості екіпажів. Такий захід проводиться
уперше, і для нас головне – побачити, наскільки
здатні екіпажі виконувати такі завдання, і чи
дозволить це зробити техніка за такої погоди.
Усі – в рівних умовах, – наголосив на початку
змагань начальник авіаційного управління
адміністрації Держприкордонслужби генералмайор Микола Тепан.
У рамках зборів десять екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, що заявили про
готовність виявити ціль, віддалену на відстань
від 10 до 30 кілометрів, змагалися за звання
кращого. За допомогою різного типу дронів
вони шукали об’єкти у визначеній зоні. З повітря фіксували місце перебування техніки та
людей. Однак завдання цим не обмежувалося.
Треба було розпізнати та ідентифікувати їх.
Тобто якщо було виявлено автомобіль, екіпаж
мав розгледіти його колір, марку, номерний
знак. А щодо людей на місцевості – напрямок
їхнього руху, у що одягнені, чи мають зброю.
Отримали можливість виконати завдання в
тих же умовах і на тих же висотах безпосередні
виробники безпілотників. Зазначимо, що із 28
вітчизняних продуцентів, які готові реалізувати спеціальну безпілотну техніку, на захід
прибули лише вісім, які ризикнули показати
роботу своєї продукції в реальних умовах. Для
них також важливо було оцінити, наскільки
правильно експлуатуються літальні апарати за
вкладеними в них можливостями. У свою чергу,
військові авіатори, що напрацювали за кілька
років своє бачення віддачі від техніки, – мали

визначитися щодо майбутніх замовлень. Адже,
скажімо, стосовно прикордонного відомства,
то тієї кількості літальних апаратів, які наразі
є на озброєнні, не вистачає, щоб перекрити всю
лінію держкордону. Втім таку потребу передбачає програма розвитку прикордонної авіації на майбутнє. Безумовно, вона ставить до
новітньої безпілотної техніки жорсткі вимоги.
Сьогодні необхідна вища якість ідентифікації
порушників, моніторингового обладнання, що
встановлене на літальних апаратах, і ці вимоги
були озвучені виробникам під час змагань.
– У нас сім тисяч кілометрів держкордону,
понад чотириста з яких – проблемні, на кожній
ділянці плануємо мати цю техніку, починаючи
від інспектора і закінчуючи регіональними
управліннями. Проте в рамках бюджету ми не
можемо собі дозволити витрачати ресурси на
БПЛА, що у більшості випадків є спортивним
апаратом, який красиво літає та робить панорамну зйомку. Потрібні дрони із функціоналом, «заточеним» під кожне силове відомство.
Скажімо, для доказової бази прикордонникам необхідно не тільки виявити людину чи
машину, які перетнули лінію держкордону, а й
ідентифікувати їх. Є якісна техніка, але вона
імпортна, має на порядок вищі ціни. Вітчизняні виробники безпілотників, на жаль, сьогодні не задовольняють всі наші вимоги. Якщо
вони об’єднаються, зможуть почути нас, то
народиться хороший вітчизняний продукт. На
цьому майданчику ми дали можливість виконувати завдання не тільки безпілотникам, а ще
й антидронам. Засоби протидії БПЛА не вплинули на спроможність безпілотників, що брали
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мості
ДЛЯ ДОКАЗОВОЇ БАЗИ
ПРИКОРДОННИКАМ
НЕОБХІДНО НЕ ТІЛЬКИ
ВИЯВИТИ ЛЮДИНУ
ЧИ МАШИНУ, ЯКІ
ПЕРЕТНУЛИ ЛІНІЮ
ДЕРЖКОРДОНУ, А Й
ІДЕНТИФІКУВАТИ ЇХ. Є
ЯКІСНА ТЕХНІКА, АЛЕ
ВОНА ІМПОРТНА, МАЄ
НА ПОРЯДОК ВИЩІ
ЦІНИ. ВІТЧИЗНЯНІ
ВИРОБНИКИ
БЕЗПІЛОТНИКІВ, НА
ЖАЛЬ, СЬОГОДНІ НЕ
ЗАДОВОЛЬНЯЮТЬ ВСІ
НАШІ ВИМОГИ. ЯКЩО
ВОНИ ОБ’ЄДНАЮТЬСЯ,
ЗМОЖУТЬ ПОЧУТИ
НАС, ТО НАРОДИТЬСЯ
ХОРОШИЙ
ВІТЧИЗНЯНИЙ
ПРОДУКТ.

У ФОКУСІ
участь у змаганнях, виконувати завдання. Тобто
щодо цього в них закладено надійний функ
ціонал. Можу сказати, що найстрашніший РЕБ
(прим. ред. – засіб радіоелектронної боротьби)  
– це ті ж самі комплекси БПЛА, які ми експлуатуємо. Якщо запустити одночасно другий комплекс, то перший не працює – вони один одному
заважають. Проблеми існують, тож ми з виробниками шукаємо вирішення, − зазначив Микола
Тепан.
Окрім того, у рамках зборів відбулася
виставка безпілотних комплексів, на якій представники підприємств-виробників демонстрували свої новітні розробки, великі й малі апарати та їх можливості. Із цікавістю силовики
спостерігали за польотом унікального дрона
PD-1 Pro української збірки, що може перебувати у повітрі вісім годин. Його презентувала компанія «Укрспецсистемс». Цей зразок
має додатковий зйомний модуль VTOL, що дає
можливість здійснювати вертикальний зліт та
посадку.  Фахівці кажуть, що дальність польоту
цього дрона гарантовано 500 км, з Києва до Харкова може перелетіти. Щоб підняти його вгору,
використовується електродвигун, щоб він летів
уперед – бензиновий.
З-поміж іншої техніки на виставці була
представлена і система «Антидрон», призначена
для приглушення каналів управління, даних
місцезнаходження літальних апаратів у польоті
для їх знищення. У ній використовуються різноманітні пристрої для пригнічення радіосигналу управління літальним апаратом та сигналу
GPS-передавача (місцезнаходження) літального
апарату. Потрапивши в тенета цієї системи,
літальний апарат у повітрі стає «сліпим», а деякі
– повністю некерованими. Такі «Антидрони»
перебувають на озброєнні військових структур
за кордоном і виконують важливі функції. В
Україні вже є декілька військових підрозділів,
які використовують цю систему.
Цікавим інструментом для моніторингу
навколишньої обстановки є прилад у формі
портативного кейсу, що важить близько трьох
кілограмів, від китайського флагмана DJI. У
розгорнутому вигляді на його моніторі відкривається карта, де позначено точку знаходження безпосередньо цього апарата. Якщо у
радіусі його дії, а це близько п’яти кілометрів,
запускається дрон компанії DJI, а відсотків 80
ринку безпілотників належить саме їй, то на
карті фіксуються з прив’язкою до координат
місце запуску, сам дрон, і його оператор. Слід
зазначити, що навіть саморобні дрони беруть
за основу комплектуючі DJI, які «бачить» цей
чемоданчик.
Також на виставці був представлений детектор визначення дронів. – Він потрібний для сил
спеціальних операцій. Цей апарат висить на
поясі й сигналізує у навушник, коли в повітря
піднімається дрон, і виникає небезпека. При
ширшій комплектації може показувати напря-

мок, де перебуває дрон, класифікувати його,
− розповів Валерій Боровик, голова правління
альянсу «Нова енергія України».
Ніби як знак згори, наприкінці зборів
погода стала прихильнішою до учасників, і
під час нагородження переможців з-за хмар
визирнуло сонце. Слід сказати, що всі екіпажі
силових структур проявили найкращі здібності
щодо злагодженості, застосування своїх знань і
умінь незалежно від здобутих балів. Однак все
ж таки підсумки змагань засвідчили, що стосовно технічної складової апаратів працювати
ще є над чим.
− Більшість екіпажів знайшли ціль. Але
повністю із завданням щодо її ідентифікації
не впорався жоден з них. Із космосу роблять
знімки, на яких, приміром, можна побачити
номер на футболці спортсмена. То чому ж за
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допомогою безпілотників не можна це здійснити?! Так, з висоти виходять чудові панорамні знімки, але визначити номер машини чи
одяг «порушника» виявилось для усіх екіпажів
непосильною задачею, − ділиться результатами  
Микола Тепан.
За кількістю здобутих балів перше місце
посів екіпаж Національної гвардії із апаратом
Fly Eye, друге – екіпаж 10-го мобільного прикордонного загону Держприкордонслужби, що
керує БпАК Spectator-M, а третє здобув екіпаж
Нацполіції із «Лелека-100».
Організатори зборів, дякуючи всім силовикам та виробникам, які взяли у них участь,
а також центру підготовки персоналу, на базі
якого стало можливим їх проведення, одностайно погодилися, що цей захід став плідним
майданчиком для професійного диспуту, де
виробники мали змогу поспілкуватися з експлуатантами своєї техніки, почути всі вимоги
сьогодення. У свою чергу, виробники і науководослідні інститути мають дати оцінку та зауваження щодо організації експлуатації безпілотників силовими структурами. Завдяки заходу
було також виявлено глобальні проблеми,
які стосуються використання частот, законності застосування антидронів. Зараз в Україні ці питання не врегульовані в нормативноправовому полі, тож вони мають бути вирішені
на найвищому рівні. Безпосереднім експлуатантам техніки змагання дозволили дослідити
нові прийоми та способи ведення повітряної
розвідки, поділитися досвідом і водночас відпрацювати бойову злагодженість усіх силових
підрозділів. І такі зусилля для досягнення спільної мети, безперечно, матимуть результат у
майбутньому.                                                               n
Тетяна ФІЛІПЕНКО
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З КОГОРТИ КРАЩИХ

Батьковою
стежиною
ДВА РОКИ ТОМУ МАЙОРУ ОЛЬЗІ АДАМКОВІЙ
ДОВІРИЛИ КЕРУВАТИ ВІДДІЛОМ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ «ЧЕРНІВЦІ». ТАК ВОНА СТАЛА ПЕРШОЮ
ЖІНКОЮ-ОФІЦЕРОМ У ЗАГОНІ, ЯКА ОЧОЛИЛА
ЛІНІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ.

Завтра –
на передову
ЛЮДМИЛА ГАЖУР – ЄДИНА ЖІНКА СЕРЕД НЕДАВНЬОГО
ПОПОВНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ДОНЕЦЬКОГО ЗАГОНУ.
ОДНАК НАГОЛОШУЄ, ЩО НЕ ВБАЧАЄ В ЦЬОМУ ЧОГОСЬ
ОСОБЛИВОГО – З УСІМА ВОНА ЗНАХОДИТЬ СПІЛЬНУ МОВУ,
СЛУЖИТЬ НА РІВНИХ З ЧОЛОВІКАМИ. ТОЖ СПОДІВАЄТЬСЯ
ЯКНАЙШВИДШЕ НАБУТИ ДОСВІДУ І НАДІЙНО ОХОРОНЯТИ
РУБЕЖІ СВОЄЇ КРАЇНИ.

В

ідповідає Ольга за безпеку тих,
хто подорожує через пункти
пропуску двох аеропортів – у
Чернівцях та Івано-Франківську.
Кількість рейсів та пасажиропотік на цих
напрямках постійно збільшуються, а отже
суттєво зростає і відповідальність командира за дії своїх підлеглих. Проте молода,
красива та енергійна Ольга Адамкова упевнено справляється зі своїми обов’язками та
успішно керує понад півсотнею військово
службовців очолюваного підрозділу.
Мій батько був прикордонником, і я
змалечку спокійно почувалася на заставі
серед вояків, – розповіла Ольга. – Коли після
закінчення школи повідомила рідним,
що хочу продовжити навчання в Академії
прикордонних військ України ім. Богдана
Хмельницького, мама одразу почала мене
відмовляти. Вона добре знала, яка нелегка,
тривожна і неспокійна професія охоронця
кордону.
А батько навпаки – схвалив рішення
доньки. Вона подала документи, склала
іспити і стала курсантом прикордонної
Альма-матер.
Після закінчення військового вишу на
Ольгу чекав Луганський загін. А потім –
служба в Ізмаїлі, що на Одещині, відділ
прикордонної служби «Мамалига» на Буковині і, власне, уже Чернівецький загін. Офіцер Адамкова успішно пройшла нелегкі
сходинки кар’єрного зростання. За цей час
вона набула безцінного досвіду роботи з
людьми, навчилася швидко і зважено приймати раціональні рішення, правильно
та ефективно організовувати службу під
леглих.
– Майже вісімдесят відсотків персоналу
нашого відділу – жінки, у яких є сім’ї, діти.
Тож мені доводиться бути не тільки вимогливим командиром, а й психологом, аби

В

зрозуміти їхні проблеми, знайти до кожної
правильний підхід, – ділиться Ольга своїми
секретами успішного керівництва підроз
ділом.
Знаходить вона час і для власної родини.
Жінка виховує чудову донечку, дев’ятирічну
Каріну, яка дуже пишається своєю мамоюприкордонницею та з гордістю розповідає
про неї у школі.
– Я жодного разу не пошкодувала, що
обрала батькову професію. Щодня йду на
службу з почуттям радості, бо вона є моєю
найголовнішою стежиною в житті, – впевнено стверджує майор Ольга Адамкова, і
слова жінки-командира звучать щиро.         n
Валерій ОЛІЙНИК

юності Людмила вчилася на бухгалтера. Проте зустрічаючи на
вулицях рідного міста представниць чарівної статі в однострої,
мимоволі подумки заздрила їхній професії.
Заміж вийшла за військового. Свого
судженого зустріла у рідному місті Херсоні,
де він проходив службу. У подружньому
житті Люда почувалася щасливою. Не
лякали її ні часті переїзди до нового місця
служби чоловіка, ні побутові негаразди.
– Як дружина офіцера, я і себе тоді вважала прикордонницею, – каже Людмила
Олександрівна. Усміхаючись, додає – наполовину.
У своїй уяві жінка уже бачила себе у
лавах охоронців рубежу. Однак, не збулося.
У подружжя з’явився новий член сім’ї –
маленький Владиславчик.
– Відтепер, перш за все, я потрібна
дитині, – зрозуміла молода мама. І розпочалися для неї будні, заповнені піклуванням
про родину, турботами та постійним хвилюванням за здоров’я їхнього синочка.
Минали роки, зростав Владислав, як і
службова кар’єра його батька. У житті Людмили Гажур нічого не змінювалося, вона
залишалася домашньою берегинею офіцерської родини. На роздуми про власні
бажання ніби й часу не вистачало. І все ж
десь там, за обрієм повсякденності, ніби
далекою зірочкою спалахувала мрія: «Як
добре було б жити в місті і... на березі моря».
І доля усміхнулася їй.
– Маріуполь чимось схожий на те, чого
душі бажалося, – розповідає моя співрозмовниця. – Мабуть, тут справді є якась магія,
яку не завжди помічають місцеві. А спілкуватися мені з ними легко і приємно.
Людмила щиро вірить у те, що залишатиметься з маріупольчанами якнайдовше. І
Владислав став уже майже дорослим – йому

чотирнадцять років. «Отже, настала пора
бути мені справжньою прикордонницею» –
вирішила героїня нашої розповіді. – Ми
обговорили все на сімейній нараді, – згадує вона. – Чоловік із сином схвалили моє
бажання служити у Донецькому загоні, персонал якого виконує бойові завдання в зоні
проведення операції Об’єднаних сил.
Людмила пройшла всі етапи підготовки
до служби – від вивчення статутів до застосування зброї. Під час військової присяги
на вірність українському народові помітно
хвилювалася, адже кожне слово у душі жінки,
матері, дружини офіцера-прикордонника
відгукувалося відповідальністю за довірену
їй справу.
Нині молодший сержант Людмила Гажур
разом із персоналом Донецького загону
робить свій внесок у захист територіальної
цілісності країни − в постійній готовності
міцно стояти на лінії зіткнення з ворогом. n
Валерія КАРПИЛЕНКО
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З 2004 РОКУ ВІДПОВІДНО
ДО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ 1 ЖОВТНЯ СТАЛО
ВІДЗНАЧАТИСЯ ЯК ДЕНЬ
ВЕТЕРАНА. МАЄ ЧИМ
ЗВІТУВАТИ ДО СВОГО
СВЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВПРИКОРДОННИКІВ, ЯКА
ОБ’ЄДНУЄ ПОНАД 12 ТИСЯЧ
УЧАСНИКІВ. ПЕРЕДУСІМ
ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ
НАЦІОНАЛЬНОПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО
ПОКОЛІННЯ, НИНІШНІХ
ОХОРОНЦІВ ДЕРЖАВНОГО
РУБЕЖУ ТА ПІДВИЩЕННЯ
ПРЕСТИЖУ ЇХНЬОЇ СЛУЖБИ
СЕРЕД СПІВВІТЧИЗНИКІВ.

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА

Естафета поколінь
Н

ад виконанням цього завдання
цілеспрямовано працює переважна більшість регіональних організацій ветеранівприкордонників, а проведені ними заходи
знаходять широкий відгук та підтримку у
їхніх учасників. Свідченням цього може
слугувати й приклад проведення свята
останнього дзвоника у київських середніх
школах № 259 та № 270.
Підготовлена активістами Деснянської районної організації ветеранівприкордонників, яку очолює полковник у
відставці Микола Морозов, спільно з управлінням освіти району та за допомогою
представників Адміністрації Держприкордонслужби, ця зустріч зі школярами перетворилася на цікаве, яскраве дійство. За ним
спостерігали близько півтори тисячі учнів
та їхні батьки. Після теплих слів привітань
гості-правоохоронці продемонстрували не
тільки зброю, що використовується у службі
прикордонних нарядів, а й роботу службових собак та затримання порушників.
Від щирого взаємного спілкування світилися усмішками обличчя як сивочолих
ветеранів, так і учнів та дорослих.
– Молодці, прикордонники, – чулися то
в одному, то в іншому шкільному подвір’ї
схвальні відгуки присутніх. – Частіше б відбувалися такі зустрічі.
Захід викликав неабиякий резонанс
серед учнівської молоді. Особливо у юнаків призовного віку. Можна не сумніватися,
що не один із них замислився цього дня
над тим, у яких військах йому хотілося б
служити, коли настане час виконувати свій
обов’язок захисника рідної країни.
Необхідно наголосити, що уся діяльність
наших ветеранських організацій зорієнтована на виконання завдань, визначених
керівництвом Держприкордонслужби у програмі з військово-патріотичного виховання
молоді та роз’яснення престижу служби у
прикордонних підрозділах. До цього залучаються не лише ветерани, командування
військових частин регіональних управлінь,
а також відповідальні працівники місцевих

адміністрацій. Така взаємодія приносить
позитивні результати і схвалення, особливо
серед молоді прикордоння.
Повчальним для інших наших ветеранських організацій є також захід, проведений у травні цього року в ПереяславХмельницькому ліцеї-інтернаті «Патріот»
разом з офіцерами Окремого регіонального
центру комплектування ДПСУ. У ньому
взяли участь заступник міського голови
Валентина Губенко, директор Центру зайнятості міста Любов Красова, представники
міського військкомату та інші.
Під час презентації присутнім розповіли
про навчальні заклади, де готують «зелених
кашкетів» – Національну академію ім. Богдана Хмельницького, Головний центр підготовки особового складу ім. генерал-майора
Ігоря Момота, Кінологічний навчальний центр та Ізмаїльський навчальнотренувальний загін Морської охорони.
Керівники Окремого регіонального
центру комплектування надали присутнім
вичерпну інформацію щодо професійнокваліфікаційних вимог до кандидатів на
проходження служби у лавах вартових
рубежу. Багато запитань поставили ліцеїсти
стосовно аспектів служби за контрактом
та матеріального забезпечення персоналу
відомства.
Закінчилася зустріч переглядом фільму
про Державну прикордонну службу та її
Головний навчальний центр. А потім юні
вихованці інтернату ще довго зацікавлено
спілкувалися зі своїми гостями.
Щирої вдячності від Всеукраїнської
організації ветеранів-прикордонників при
підготовці та проведенні цілої низки заходів з військово-патріотичного виховання та
залучення молоді до служби у лавах «зелених кашкетів» заслуговують керівники
департаментів Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майори Сергій Сердюк,
Микола Маланчій, Петро Матвійчук, а також
полковники Олег Примаченко і Володимир
Харкавий.
Сьогодні можна зазначити, наскільки
багата палітра заходів, які проводяться

за участі ветеранських організацій прикордонників, зокрема й київської. Запрошена на них молодь, образно кажучи, вічна-віч бачить нове обличчя кордону, тих,
кому довірено забезпечувати його надійну
охорону.
Цьому сприяв і одноденний польовий збір учнів 26 навчальних закладів
професійно-технічного спрямування міста
Києва та столичної області. Він проводився
на базі Окремої комендатури охорони і
забезпечення. Участь у ньому взяли близько
200 учнів та 26 викладачів предмета «Захист
Вітчизни».
Спілкуючись із ветеранами та нинішніми вартовими державного рубежу, молодь
дізнавалася про історію становлення прикордонних військ, героїзм і самовідданість
воїнів, які захищають нині кордони нашої
держави.
Під час навчального збору відбулися
військово-спортивні змагання самих учнів.
А після запашної солдатської каші юнаки
та дівчата подивилися концертну програму
Академічного ансамблю пісні і танцю Держ
прикордонслужби.
Переповнені враженнями, юні учасники
зі щирою зацікавленістю допитувалися у
прикордонників: «А коли знову буде така
зустріч?».
Подібна робота з виховання молоді проводиться майже у всіх регіональних ветеранських підрозділах Всеукраїнської організації ветеранів-прикордонників. Є чого
повчитися у таких громадських об’єднаннях
колишніх охоронців кордону як Луцьке,
Львівське, Херсонське, Одеське й Хмельницьке. Їхні керівники – Аркадій Яворський, Ігор Романішин, Василь Перерва,
Ігор Додерко і Василь Боратюк своєчасно
відгукуються на актуальні проблеми сьогодення, над вирішенням яких працює відомство, зокрема й втіленням у життя програми
«Нове обличчя кордону».
Активну участь наші ветерани беруть
також в організації та проведенні Все
української національно-патріотичної гри
«Джура-прикордонник». На цій ділянці

роботи добрих слів заслуговують генералмайор запасу Сергій Треус і полковник
запасу Микола Табачинський. Серед кращих
можна виокремити й Черкаську організацію ветеранів. Завдяки зусиллям керівника
Андрія Луньова та членів ветеранського
активу Миколи Журавля та Миколи Карпича
вони також мають значні досягнення.
Не забувають наші ветерани вшановувати і пам’ять тих прикордонників, хто
смертю героя загинув у боротьбі з ворогом у роки Другої світової війни та під час
виконання інтернаціонального обов’язку
в Афганістані. У липні цього року офіцери
у відставці Юрій Манмар, Микола Чуряк,
Олександр Климов і Анатолій Петюшенко побували на Черкащині, на місці
поховання старшого техніка авіаційного
полку старшого прапорщика Михайла
Поліщука.
Попільня, Легедзине, Фастів – це ті незабутні місця, які під час щорічних заходів
ветеранських організацій перетворюються
на багатолюдні маніфестації глибокої всенародної поваги до захисників державного
кордону.
Та все ж, найбільша увага в діяльності
громадських організацій Всеукраїнського
об’єднання ветеранів-прикордонників
спрямована на схід країни, де нинішнє покоління захисників кордону відстоює територіальну цілісність рідної держави. Ветерани
не забувають про героїв-прикордонників.
Вже двічі вони зустрічалися у Краматорську з учасниками операції Об’єднаних сил
на Донбасі.  Без їхньої участі не обходиться
жоден захід із вшанування пам’яті загиблих
героїв. Починаючи з відкриття пам’ятних
дощок і закінчуючи розповідями під час
зустрічей з юним поколінням українців у
школах, ліцеях, у військкоматах перед призовниками – скрізь звучать слова гордості
ветеранів за свою приналежність до славної
історії охоронців кордону, за гідну всенародної поваги мужність нинішніх побратимів у «зелених кашкетах».                                 n
Сергій САВІН
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РОБОТА З МОЛОДДЮ
ШАНОВНІ ТОВАРИШІ!

Від імені Колегії Державної прикордонної служби України, від
себе особисто щиро вітаю особовий склад Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України, Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України, Навчального центру морської
охорони Державної прикордонної служби України з нагоди Дня працівників освіти! Це свято об’єднує всіх, хто виховує, навчає нові покоління, даруючи Україні перспективу в обраному нами європейському
майбутньому!
Ви виховуєте людину, яка захистить, звеличить і передасть нащадкам могутню, квітучу, європейську Україну. Ви навчаєте відчувати,
мислити, діяти. Глибина, якість і обсяг знань, які здобувають наші
військовослужбовці, – це наше досягнення, те, що захистить країну і
забезпечить сталий розвиток нашої держави.
У навчальних закладах Держприкордонслужби України працюють
високоосвічені офіцери та працівники, віддані своїй справі. Ми схиляємо голови перед мудрістю і жертовністю освітянина, зусиллями
якого твориться майбутнє нашого відомства, всієї нашої держави.
З нагоди професійного свята прийміть щиру вдячність за високе
служіння справі. Зичимо здоров’я, невичерпних творчих та професійних сил, щастя, натхнення та родинного затишку!
Слава Україні!

Вишкіл
із прикордонниками
БІЙЦІ 10-ГО ОКРЕМОГО ЗАГОНУ ОПЕРАТИВНОГО
РЕАГУВАННЯ «ДОЗОР» ДОЛУЧИЛИСЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ
ЗБОРІВ ПАТРІОТИЧНОГО ТАБОРУ ВІЙСЬКОВОГО ВИШКОЛУ
ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ МІСТА КИЄВА.

Голова Державної прикордонної служби України
генерал-полковник Петро ЦИГИКАЛ

«Д

ОЗОР» уже третій рік
поспіль бере участь
в організації патріотичного табору військового вишколу спільно з благодійною організацією «Криївка вільних».
Власне, патріотичний табір спрямований на профорієнтаційну роботу,
національно-патріотичне виховання
молоді, формування моральних цінностей на прикладі кращих бойових
традицій захисників України.
Цього року до військового вишколу
окрім прикордонників також долучилися Спеціальний центр швидкого
реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України, Кавалерійська
рота патрульної поліції Києва, Націо
нальна поліція, Національна гвардія
України, Волонтерська група «Медична
команда швидкого реагування «Вітерець», Громадська спілка «Всеукра
їнське об’єднання учасників бойових
дій та волонтерів АТО».

(044) 527-67-17, 527-67-41, (099) 709-15-91, м. Київ, вул. Світла, 6

Під час заходу охоронці рубежу розповіли про історію створення прикордонної служби та познайомили дітей із
діяльністю відомства, продемонстрували сучасні зразки амуніції, технічні
засоби охорони державного кордону, в
тому числі й ті, що використовуються
військовослужбовцями в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Діти мали змогу на практиці вдосконалити свої знання з тактичної
медицини, плетіння маскувальних
сіток, поспілкуватися із прикордонниками – учасниками АТО, приміряли
елементи форми одягу та екіпірування,
а також сфотографуватися на згадку.
Найменші
учасники
вишколу
підготували малюнки та листи для
захисників України, котрі виконують
завдання в районі проведення операції
Об’єднаних сил.                                             n
Андрій ПОЛІЩУК

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
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