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вмій за неї постояти!
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ГА З Е ТА Д Е Р Ж А В Н О Ї П Р И К О РДО Н Н О Ї С Л У Ж Б И У К РА Ї Н И

Нова міць

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

1,934 млн

МИНУЛОГО ТИЖНЯ МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР У КИЄВІ СТАВ МІСЦЕМ
ПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕРЕДОВИХ НАУКОВИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ
У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ. САМЕ ТУТ ВІДБУЛОСЯ ОДРАЗУ ТРИ ПОТУЖНІ
ФОРУМИ: XV МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА
«ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА – 2018», XI МІЖНАРОДНИЙ АВІАКОСМІЧНИЙ САЛОН
«АВІАСВІТ – XXI» ТА XVII МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА
«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ/ПОЖ/ТЕХ – 2018». ЗА МАСШТАБОМ ЦЯ ПОДІЯ СТАЛА
НАЙБІЛЬШОЮ СЕРЕД ЗАХОДІВ ТАКОГО СПРЯМУВАННЯ ЗА ВСІ РОКИ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ. НА ПЛОЩІ ПОНАД 30 ТИС. КВ. М. СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ
ПРЕДСТАВИЛИ МАЙЖЕ 500 КОМПАНІЙ ІЗ 17 КРАЇН СВІТУ.
СТОР. 4-5

оформлено встановленим
порядком

51

особа

осіб

затримана за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 14 незаконних
мігрантів

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

3,321

млн грн

ДЕРЖАВА
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 325/2018

від 12 жовтня 2018 року
ПРО ПРИСВОЄННЯ
ВІЙСЬКОВОГО ЗВАННЯ
1. Присвоїти військове звання генералмайора полковнику ПІМЄНОВУ
Олександру Олександровичу —
начальнику Азово-Чорноморського
регіонального управління Державної
прикордонної служби України.

ВИТЯГ З УКАЗУ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 315/2018
від 11 жовтня 2018 року
ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ
ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ
УКРАЇНИ З НАГОДИ ДНЯ
ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ
За вагомий особистий внесок
у зміцнення обороноздатності
Української держави, мужність,
самовідданість і високий
професіоналізм, виявлені під час
бойових дій, зразкове виконання
службових обов’язків постановляю:
в підрозділах Державної прикордонної
служби України:
Нагородити орденом Богдана
Хмельницького III ступеня
БУКОЄМСЬКОГО Сергія Леонідовича —
генерал-майора
ШАРКА Геннадія Олександровича —
генерал-майора
Нагородити орденом Данила
Галицького
БАЙДИЧА Андрія Олександровича —
підполковника
ДІТРІХА Бориса Борисовича —
підполковника
СКАРВІНКА Миколу
Володимировича — полковника
ЧЕФРАНОВА Павла Вадимовича —
підполковника
Нагородити медаллю
«За військову службу Україні»
БАКАНОВА Романа
Володимировича — старшого
прапорщика
Нагородити медаллю «За
бездоганну службу» III ступеня
БАКУНА Андрія Олександровича —
майора
ВЕРБУ Романа Петровича — майора
ЦИБАКА Ігоря В’ячеславовича —
старшого прапорщика
ЧЕРГУЦУ Василя Дмитровича —
старшого прапорщика
Нагородити медаллю
«Захиснику Вітчизни»
КЛЕЦЯ Сергія Петровича —
прапорщика
КОРНЕЛЮКА Олександра
Адамовича — прапорщика
ЛОШАКА Юрія Михайловича —
капітана 1 рангу запасу
Президент України
П. ПОРОШЕНКО

Житло гарантовано
та профінансовано
ЖИТЛОВІ ПРОБЛЕМИ – ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ
ФАКТОРІВ, ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА
МОРАЛЬНИЙ СТАН ПЕРСОНАЛУ ТА ПІДВИЩУЮТЬ
СОЦІАЛЬНУ НАПРУГУ. ЗАДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЦЬОГО
НАГАЛЬНОГО ПИТАННЯ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПРОВІВ НАРАДУ ЩОДО СТАНУ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА
ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У РАМКАХ РОБОЧОЇ
ПОЇЗДКИ НА ЛЬВІВЩИНУ.

У

ході обговорення
стану забезпечення
військових належними
умовами
проживання Глава Держави
наголосив, що законодавство
має чітко передбачати статус службового житла, яке не
можна приватизувати. Водночас він зазначив, що необхідно
розробити фінансовий механізм із забезпечення військових, які прослужили понад 25
років, власним помешканням.
Зокрема, напрацьовується
програма надання службового
житла офіцерам і окремо виділення фінансової компенсації
на придбання власного житла.
– Вважаю ненормальним,
коли лише 5–10% тих, хто
має право на житло, отримають його у власність, а 90%
військових звільняються з
армії не отримавши нічого. Я
висловлюю принципову позицію, щоб проблему було вирішено. Якщо людина має 25
років вислуги, то вона повинна
мати фінансовий ресурс на
придбання власного житла. Це
стосується не тих, хто ближче
до начальства, тилу, штабу або

будь-чого, а кожного, і особливо тих, хто воює на фронті.
Ми маємо відновити справедливість. І кошти на забезпечення належного соціального
захисту для військовослужбовців будуть знайдені, в тому
числі, за рахунок додаткової
мобілізації коштів, що були
вкрадені в України, – наголосив Петро Порошенко.
Глава Держави повідомив,
що під час свого візиту на
об’єкти будівництва був вражений рівнем готовності гуртожитка для військовослужбовців, де вже є меблі, кухонне
обладнання, санвузли.
– Казармами точно язик
не повертається їх назвати. 23
тисячі контрактників матимуть можливість комфортно
розміщуватися в цих приміщеннях, – зауважив Петро
Порошенко.
Президент додав, що
це безпрецедентно висока
цифра, і ніколи Україна
стільки не будувала. Він впевнений, що така програма має
бути продовжена і необхідні
кошти слід передбачити у
видатках на наступний рік.

Також Петро Порошенко
розповів, що розроблено проекти і розпочато будівництво
чотириповерхових будинків
із квартирами-студіями для
сержантського складу. За словами Верховного Головнокомандувача, це також стане
потужною мотивацією для
проходження служби в армії і
захисту Вітчизни.
– Наголошую, що всі ці
квартири, гуртожитки, студії, або ми можемо їх назвати
навіть готельними номерами,
головне, що це житло на території частин точно не підлягатиме приватизації і буде
виключно службовим. А задля
економії кожної копійки
будівництво не має включати
видатки на мережі та землю.
Це буде службове житло і будьякий
військовослужбовець,
котрий приїжджає до складу
бригади, матиме можливість
розташуватися в комфортних
умовах, – зазначив Президент.
Петро Порошенко закликав Міністра оборони спільно
опрацювати питання з військовими, парламентарями та
волонтерами і надати пропо-

зиції щодо чіткого розмежу
вання службового і особистого
житла.
– Для чого? Щоб в умовах тривоги, у разі нападу на
країну боєздатність частини
була забезпечена за найкоротший проміжок часу. А це буде
неможливо, коли в будинках
на території військової частини проживають люди, які
до армії не мають ніякого стосунку, – наголосив він. – Водночас, ми маємо захистити
військовослужбовця.
Сума
фінансової компенсації має
бути достатньою для того, щоб
людина могла себе забезпечити житлом там, де вважає
за потрібне. Одночасно Глава
Держави зауважив, що ціни
по Україні на житло суттєво
відрізняються, і з урахуванням цього фактора потрібно
напрацювати
відповідний
фінансовий механізм.
– Кожен має право розраховувати на вирішення
питання щодо забезпечення
житлом, – наголосив Петро
Порошенко.
n
Тетяна ГАЙДА
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ГАРЯЧІ БУДНІ

ПАМ’ЯТЬ

НЕДИТЯЧА ПОСИЛКА

ГОЛОВА
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ

У пункті пропуску «Гоптівка»,
що на Харківщині, прикордонники спільно з працівниками
ДФС проводили заходи прикордонного контролю. У рейсовому
автобусісполученням «Харків –
Москва» службовий собака,
навчений на пошук наркотиків,
спрацював на один із пакунків у
салоні транспортного засобу. Серед дитячого одягу та в коробках
з-під дитячого харчування вартові
рубежу виявили 1,3 кілограма
наркотичної речовини рослинного походження, попередньо –
марихуани. З пояснень водія стало відомо, що перевезти до Росії
пакунок його попросив невідомий за грошову винагороду. Наразі зілля вилучено встановленим
порядком, триває експертиза.

ПЕТРО ЦИГИКАЛ
ПРОІНСПЕКТУВАВ РОБОТУ
ПІДРОЗДІЛІВ, ЯКІ НЕСУТЬ
СЛУЖБУ У СКЛАДІ ОСС.
ОЧІЛЬНИК ВІДОМСТВА
ВРУЧИВ ПРИКОРДОННИКАМ
НАГОРОДИ ТА ВІДКРИВ
ПАМ’ЯТНУ ДОШКУ ІМЕНІ
ГЕРОЯ УКРАЇНИ ЄВГЕНІЯ
ПІКУСА. ОКРІМ ТОГО, ВІН
ПЕРЕДАВ БОЙОВІ ПРАПОРИ
ДОНЕЦЬКО-ЛУГАНСЬКОМУ
РЕГІОНАЛЬНОМУ
УПРАВЛІННЮ І
ЛИСИЧАНСЬКОМУ
ЗАГОНУ ТА ВІДКРИВ
РЕКОНСТРУЙОВАНУ
БУДІВЛЮ У КРАМАТОРСЬКУ.

Герої пишуть історію
– Ми зібралися на території
Луганського загону, щоб вшанувати пам’ять нашого побратима – Героя України полковника Євгенія Пікуса, який героїчно загинув захищаючи рідну
землю від агресора на ділянці
Луганського
прикордонного
загону. Тоді у запеклому протистоянні, яке тривало понад
дві години, агресор підступно
застосував проти наших прикордонників
бронетранспортери,
бойові машини піхоти та бойові
вертольоти Мі-24 Збройних сил
Російської Федерації. Проте прикордонники мужньо витримали
цей удар. Ворог відступив на
свою територію. Однак, на жаль, у
цьому бою разом з Євгенієм Пікусом загинули ще троє прикордонників – В’ячеслав Фірсов, Дмитро
Арнаут та Олег Сороченко, – підкреслив   генерал-полковник
Петро Цигикал.
Також він додав, що відкриття
дошки – це данина пам’яті, яку ми
віддаємо тим воїнам, тим побратимам, які поклали своє життя за
незалежність нашої країни.
– Луганський загін буде з гордістю нести ім’я Героя Євгенія
Пікуса. Сміливість та відвага прикордонників є зразком для нас,
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так повинен чинити справжній
воїн, – наголосив Голова Держ
прикордонслужби.
Після вступного слова та вшанування пам’яті загиблих хвилиною мовчання найкращим прикордонникам Луганського загону
Петро Цигикал вручив відзнаки
«За участь у антитерористичній
операції» та відомчі нагороди.
– З гордістю несіть ім’я полковника Євгена Пікуса, присвоєне Луганському прикордонному
загону. Будьте гідними слави
бойових побратимів, які віддали
своє життя захищаючи незалежність та територіальну цілісність
нашої неньки України. Вами
пишається весь український
народ. Разом ми виконаємо
завдання, поставлене Президентом України, Урядом та Українським народом, – акцентував
Голова
Держприкордонслужби
звертаючись до персоналу загону.
Перебуваючи в Донецькій
області, Петро Цигикал від імені
Президента України вручив
прикордонникам   ДонецькоЛуганського    регіонального
управління та Лисичанського
загону Бойові прапори як символ честі, доблесті, слави і досягнень у справі забезпечення

національної безпеки і оборони
нашої держави.
Загалом до складу регіонального управління увійшли всі підрозділи
Держприкордонслужби
України, що на суходолі несуть
службу зі стримування та відсічі
збройної агресії з боку російськоокупаційних військ, зокрема Лисичанський, Краматорський і Донецький прикордонні загони. Підрозділи виконують завдання вздовж
смуги безпеки протяжністю понад
400 км на лінії розмежування, охороняють майже 90 км державного
кордону на узбережжі Азовського
моря та контролюють надводну
обстановку.
– За такий короткий термін ці бойові частини зуміли не
тільки повністю розгорнути свої
пункти управління та підрозділи
на ділянці відповідальності, але
й досягти значних результатів у
виконанні завдань із відсічі та
стримування збройної агресії
РФ, – зазначив Голова Держприкордонслужби.
Він наголосив, що для прикриття території України від
вторгнення з моря нарощується морська компонента. До
кінця року буде розгорнуто нове
Регіональне управління морської

охорони, яке візьме під охорону
весь морський кордон від Ізмаїла до Маріуполя, а корабельнокатерний склад поповнюємо
новими катерами.
В урочистостях також взяли
участь командувач Об’єднаних
сил Сергій Наєв та голова Донецької
обласної   військовоцивільної адміністрації Олександр Куць.
– Прикордонники завжди
достойно та професійно виконують завдання з прикриття лінії
зіткнення, результативно здійснюють охорону державного кордону. Завдяки чіткому виконанню
поставлених завдань, я як командувач операції Об’єднаних сил
можу приймати правильні та ефективні рішення щодо подальших
дій. Дякую вам за сумлінну службу
та вітаю з річницею створення підрозділів! – сказав Сергій Наєв.
Крім того, Голова Служби
разом із командувачем Об’єд
наних сил Сергієм Наєвим та
Головою Донецької обласної
військово-цивільної адміністрації відкрили реконструйовану
будівлю регіонального управління
у Краматорську.
n
Людмила ТКАЧЕНКО

Оксана ІВАНЕЦЬ

НЕЛЕГАЛЬНИЙ КРУЇЗ
Завдяки співпраці співробітників Держприкордонслужби та
Європолу в Середземному морі
затримали українську яхту з 57
мігрантами на борту. Затримання відбулося в Каламакському
морському регіоні Паліовуна. Всі
члени екіпажу судна – українці. У
вказаній схемі громадяни України,
які здійснювали переправлення
біженців до країн ЄС, з точки зору
українських законів виступають
у ролі потерпілих. Їх вербували
та відправляли за кордон для
втягнення у подальші злочини.
У більшості випадків українців
шахрайством переконували займатися перевезенням мігрантів.
Їм була не відома справжня мета
цих подорожей на прогулянкових
яхтах та не повідомлялися негативні наслідки в разі їх затримання. Тривають слідчі дії.
Андрій ДЕМЧЕНКО

СКЛАД
КОНТРАФАКТУ
У районі операції Об’єднаних
сил оперативники ДонецькоЛуганського регіонального
управління з представниками
ДФС та СБУ виявили в одному з
гаражних масивів Краматорська
базу накопичення контрафактних
тютюнових виробів. У приміщенні
знаходилося близько 190 ящиків
сигарет без марок акцизного збору. Попередня вартість знайдених
тютюнових виробів становить
3,3 мільйона гривень. Цигарки
вилучено встановленим порядком. Наразі тривають слідчооперативні заходи щодо встановлення кола осіб, причетних до
кримінального правопорушення
за ст. 204 КК України «Незаконне
виготовлення, зберігання, збут
або транспортування з метою
збуту підакцизних товарів».
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ
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БЕЗПЕКА
МИНУЛОГО ТИЖНЯ
МІЖНАРОДНИЙ ВИСТАВКОВИЙ
ЦЕНТР У КИЄВІ СТАВ
МІСЦЕМ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ПЕРЕДОВИХ НАУКОВИХ ТА
ІНЖЕНЕРНИХ РІШЕНЬ У
ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ.
САМЕ ТУТ ВІДБУЛОСЯ
ОДРАЗУ ТРИ ПОТУЖНІ
ФОРУМИ: XV МІЖНАРОДНА
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА
«ЗБРОЯ ТА БЕЗПЕКА –
2018», XI МІЖНАРОДНИЙ
АВІАКОСМІЧНИЙ САЛОН
«АВІАСВІТ – XXI» ТА
XVII МІЖНАРОДНА
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА
«ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ/ПОЖ/
ТЕХ – 2018». ЗА МАСШТАБОМ ЦЯ
ПОДІЯ СТАЛА НАЙБІЛЬШОЮ
СЕРЕД ЗАХОДІВ ТАКОГО
СПРЯМУВАННЯ ЗА ВСІ РОКИ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ.
НА ПЛОЩІ ПОНАД
30 ТИС. КВ. М. СВОЇ
ДОСЯГНЕННЯ ПРЕДСТАВИЛИ
МАЙЖЕ 500 КОМПАНІЙ ІЗ
17 КРАЇН СВІТУ.

ТЕНДЕНЦІЇ
Виставка «Зброя та Безпека – 2018» за традицією складалася з двох розділів: озброєння
та військова техніка для армії і правоохоронних органів та зброя для цивільного населення.
У військовому розділі досягнення обороннопромислового і авіакосмічного комплексів
України представили понад 380 учасників.
Серед них – експозиції Державного концерну
«Укроборонпром», Громадського об’єднання
«Ліга оборонних підприємств України», Державного космічного агентства України, експозиції Міноборони, МВС, Міносвіти і СБУ, а також
окремі стенди державних і приватних фірм.
Більшість представлених розробок продемонстрували результат імплементації стандартів НАТО у виробництві військової продукції, а також високий експортний потенціал
оборонно-промислового і авіакосмічного
комплексів України. ДП «Антонов» традиційно
представив на виставці моделі транспортних
літаків: військово-транспортного Ан-188 та
важкого безпілотника, АТ «Мотор Січ» – зразки
авіаційних двигунів і варіанти модернізації вертольотів Мі-8 та Мі-24. Також вперше
демонструвався макет перспективного вертольота «Надія» на базі останніх розробок запорізьких фахівців. Цікаві варіанти модернізації Мі-8 МТВ та Мі-24 ПУ1 презентував також
ДП «Конотопський авіаремонтний завод
«АВІАКОН».
51 підприємство «Укроборонпрому» представило на міжнародному форумі широкий
спектр продукції військового та подвійного
призначення. Учасники та відвідувачі виставки
побачили нові розробки підприємств, що входять до бронетанкового кластера: броньовану
розвідувально-дозорну машину «БРМ-Мангуст»
(ДП «Миколаївський бронетанковий завод»),
БТР-3ДА з бойовим модулем «Штурм-М» БМ-3М

Нова міць
(ДП «Київський бронетанковий завод»), модернізовані БТР-70Д та БМП-М1С (ДП «Житомирський бронетанковий завод»), броньована ремонтно-евакуаційна машина «Лев»
(ДП «Львівський бронетанковий завод»).
Цього року на виставці була представлена Національна академія внутрішніх справ.
Можна було ознайомитися з її науковими та
практичними розробками, а також вперше за
історію участі НАВС – отримати майстер-клас
із надання домедичної допомоги від співробітників новоствореного центру домедичної підготовки.
«БРИЗ-40П»
Фахівці «Укроборонпрому» «Досліднопроектного центру кораблебудування» (Миколаїв) продемонстрували моделі 465-тонного
малого протичовнового корабля та 46,5-тонного швидкохідного катера морської охорони
«Бриз-40». Проект розроблено в ініціативному

порядку в якості можливої пропозиції для морських загонів Держприкордонслужби.
– Швидкохідний катер морської охорони,
призначений для охорони державного кордону,
участі у боротьбі з організованою злочинністю,
протидії незаконній міграції на державному
кордоні та проведення пошуково-рятувальних
операцій. Цей катер виконаний відповідно до
вимог Держприкордонслужби та розроблений
для заміни «Грифів» і катера «Балаклава». У
цієї моделі є декілька варіантів щодо матеріалів корпусу. Він може бути виготовлений з
алюмінієво-магнієвого сплаву, композитних
матеріалів, а також зі сталі. Артилерійську
установку можна встановити калібру 12,7 мм
або 20 мм. Корабель планується оснастити
сучасною системою зв’язку: навігаційною РЛС,
оптико-електронною системою спостереження,
гідроакустичною системою виявлення підводних диверсійних сил і засобів. Одним словом,
ця модель катера повністю дозволяє викону-

вати завдання, поставлені перед Держприкордонслужбою на всіх ділянках морського
державного кордону, – пояснив представник
ДП «ДПЦК» Андрій Каневський.
НОВИЙ БЕЗПІЛОТНИК
На стенді компанії «Укррадіопром» був
представлений макет безпілотника, який нині
проходить випробування. Його компоненти
забезпечують високі аеродинамічні характеристики, які підвищують вантажопідйомність
БПЛА, дальність польоту, а також широкий діапазон швидкостей: від мінімальної у 45 км/год
до максимальної в 165 км/год. Маса БПЛА без
корисного навантаження становить 6,6 кг, час
польоту – 3,5 год., висота польоту – 5 км, максимальний радіус дії – 220 км.
Безпілотник має систему автопілота з
подвійним ступенем дублювання. Коли ворожа
система РЕБ виявляє пристрій, він переходить
на автономну систему та працює завдяки власним датчикам.
Серед розробок компанії також були представлені: метеостанція, що визначає температуру, вологість, швидкість і напрямок вітру та
має вбудований GPS для орієнтування у просторі; автоматизована система для перевірки
кабелів, що автоматично показує схему кабелю;
комутатор живлення для використання на різній техніці.
«БЕРЕСТ»
ДП «Шепетівський ремонтний завод»
уперше представив на виставці нову українську
бойову машину 122-мм реактивної системи
залпового вогню БМ-21 УМ «Берест» – на
новому шасі від «КрАЗ» – 5401НЕ з колісною
формулою 4х4. Машина має зручне в експлуатації компонування «кабіна над двигуном»:
всередині 4-дверної кабіни розміщується екі-
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паж машини і усі необхідні засоби зв’язку та
управління вогнем. Особливістю системи є можливість екіпажу отримувати необхідні дані від
зовнішніх джерел (дрони, контрбатарейні РЛС,
інші засоби розвідки та спостереження) і виконувати підготовку до стрільби і саму стрільбу
не виходячи з кабіни. Завдяки цьому машина
витрачає менше часу на виконання вогневого
завдання і швидко змінює позицію.

ЦЬОГО РОКУ
ВИСТАВКА « ЗБРОЯ
ТА БЕЗПЕКА »
ПІДТВЕРДИЛА,
ЩО УКРАЇНА
РАЗОМ ЗІ СВОЇМИ
МІЖНАРОДНИМИ
ПАРТНЕРАМИ
РУХАЄТЬСЯ
У НАПРЯМКУ
РОЗВИТКУ
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ
БАЗИ У НОВОМУ
ФОРМАТІ.

«ХАРЗА»
Держпідприємство Спеціалізована зовнішньоторговельна фірма «Прогрес», що входить
до складу Державного концерну «Укроборон
пром», представило мобільний радіолокаційний
комплекс охорони периметра «Харза». Він призначений для цілодобової всепогодної охорони
периметра, території об’єктів і підступів до них
за допомогою радіолокаційного спостереження
в довільному секторі огляду (до 360°) та будується на основі допплерівського радіолокатора
з механічним скануванням променя антени і
оптико-електронних приладів, що дозволяють

записувати інформацію з камер у діапазонах
видимого та інфрачервоного випромінювання.
– «Харза» може ефективно відстежувати
потенційні загрози на відстані, що дозволяє їх
заздалегідь знищити або знешкодити. Зокрема,
РЛС комплексу здатна «побачити» маленький
безпілотник (з ЕПР 0,01 м2) на відстані 7 км,
людину – 18 км, а великі об’єкти, такі як автомобіль або літак – 30 км, – розповів головний
контрагент «Прогресу» Вадим Віторт.
Також він додав, що «Харза» здатна одночасно стежити в режимі онлайн за 200 цілями.
Серед її переваг – компактність: комплекс розташовується на одновісному автомобільному
причепі, що дозволяє оперативно і таємно його
переміщати. Крім того, система вимагає мінімального часу для розгортання. Для приведення
«Харзи» в активний стан необхідно лише сім
хвилин. Ця станція пройшла міжнародні випробування у Литві, а також в Україні, упоралася з
усіма поставленими завданнями і має відповідні документи.
«ДАНА М2» ТА «БМ 21 МТ 4х4»
Компанія «ТАТРА» представила дві одиниці
унікальних бойових машин. «Дана М2» унікальна тим, що у неї артилерійська гармата знаходиться не на гусеничній платформі, а на колісній, яка дуже схожа на БТР. «Дана» – самохідна
152-мм артилерійська установка, що є найсучаснішою і високотехнологічною технікою у своєму
роді. «БМ 21 МТ 4х4» – це реактивна система
залпового вогню на колісному шасі для випробувань в найважчих умовах бездоріжжя. Ракетна
установка може здійснювати одиничний пуск
або ж залп до 40 осколково-фугасних снарядів.
«АНКЛАВ»
Дуже цікаву розробку мобільного комплексу
для боротьби з БПЛА «Полонез» продемонструвала «Укрспецтехніка». Розробка поєднує на шасі
легкої вантажівки портативну РЛС з автоматичним виявленням і класифікацією цілей та комплекс «Анклав», призначений для постановки
перешкод засобам космічної навігації за рахунок
придушення сигналів GPS/GLONASS.
«Анклав» є ефективним засобом у боротьбі
з БПЛА і високоточною зброєю. Комплекс
постановника радіоперешкод виготовляється в
переносному і стаціонарному варіанті з вико-
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ристанням антен направленої (до 40 км) і ненаправленої (до 20 км) дії. Управління може здійснюватися з пульта дистанційного керування.
БТР-70 ТА БМП-М1С: НОВЕ ДИХАННЯ
БМП-М1С являє собою конверсію бойової розвідувальної машини БРМ-1К, виконану
Житомирським бронетанковим заводом. Її вогнева міць і захист суттєво збільшені. Нова БМП
може перевозити відділення з восьми солдатів
і підтримувати дії піхотних підрозділів завдяки
великій вогневій потужності, встановленого на
ній бойового модуля «Стилет». До його складу
входять 30-мм гармата, протитанковий ракетний комплекс «Бар’єр» та кулемет.
Нова система управління вогнем «Синтез»
забезпечує точний вогонь у будь-яких метеорологічних умовах та в будь-який час доби, а
заміна в бронемашині старого радянського
двигуна на новий німецький Deutz дає мож
ливість розганяти 15,5-тонну БМП-М1С до
70 км/год по суші і 7,5 км/год по воді.
Модернізація бронетранспортера БТР-70,
вперше показана на виставці, також втілена в
металі зусиллями Житомирського бронетанкового заводу. Нова машина має двигуни від американської корпорації General Motors, завдяки
чому максимальна швидкість бронетранспортера зросла до 100 км/год замість 80 км/год. БТР
оснащений бойовим модулем «Дельта» – 23-мм
автоматична гармата і кулемет 7,62. Крім того,
«Дельта» оснащена сучасною цифровою багатофункціональною системою управління вогнем
з тепловізійної камери, лазерним далекоміром,
стабілізатором озброєння і системою захоплення
та супроводження цілей. Також на БТР-70Д
можуть бути встановлені інші бойові модулі –
залежно від цілей призначення бойової машини.
Цього року виставка «Зброя та безпека» підтвердила, що Україна разом зі своїми міжнародними партнерами рухається у напрямку розвитку технологічної та промислової бази у новому
форматі. У пошуку належних умов навчання,
підготовки фахівців, які будуть відповідати
новим вимогам і стандартам. У напрямку ринкових перетворень та інтеграції у євроатлантичний простір. Все це потрібно для того, щоб
знайти оптимальні форми та шляхи отримання
результату дійсно нової якості.
n
Наталія УСТЬЯНЦЕВА, фото автора
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РОБОТА З МОЛОДДЮ
У ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБІ СТАЛО
ГАРНОЮ ТРАДИЦІЄЮ ЩОРОКУ
НАПЕРЕДОДНІ ВЕЛИКИХ СВЯТ –
ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ,
ДНЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА, ДНЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ ТА
ДНЯ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ – ПРОВОДИТИ
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНУ АКЦІЮ
«Я – ПАТРІОТ УКРАЇНИ».
ОРГАНІЗАТОРАМИ ЦЬОГО ВАЖЛИВОГО
ДІЙСТВА, КРІМ ОХОРОНЦІВ РУБЕЖУ, Є
КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ
ЦЕНТР, ЯКИЙ АКТИВНО СПІВПРАЦЮЄ ІЗ
«ЗЕЛЕНИМИ КАШКЕТАМИ».

Україна – наша мати,
Д

ень захисника України вже четвертий рік поспіль є державним святом, особливо значимим для військовослужбовців.
У рамках заходу, що відбувся в Окремій
комендатурі охорони та забезпечення, у
військово-спортивних змаганнях взяли
участь вихованці Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою
та фізичною підготовкою», військовопатріотичного клубу «Ніхто крім нас» з
міста Обухова та понад 350 столичних
школярів.

– Традиційно восени Державна прикордонна служба України проводить військовопатріотичний захід «Я – патріот України».
Він спрямований на профорієнтаційну
роботу, національно-патріотичне виховання молоді, а також можливість продемонструвати, що таке служба на передовому рубежі, – зазначив, вітаючи учасників зібрання зі святами, заступник
директора департаменту – начальник
управління соціально-гуманітарного та
морально-психологічного забезпечення
Адміністрації   Держприкордонслужби
полковник Олег Примаченко.

Вікторія РУДЕНКО,
класний керівник середньої
школи № 305:
–Сьогоднішня подія є
показовою практикою
патріотичної роботи з
молодим поколінням, цікавим
наочним прикладом професії
прикордонника, адже учні
побачили військову частину, техніку та зброю. Це
маленьке відкриття світу для наймолодших учасників
акції, яка їх дуже захопила. Вони прониклися цією
атмосферою, адже з дитинства вже є вмотивованими,
бо у багатьох із них батьки –прикордонники. А в нашій
країні військові традиції передаються з покоління в
покоління. Таким чином, діти змалечку виховуються
її патріотами. Можливо, хтось із них у майбутньому
стане військовим.

– Свої функції прикордонники виконують не лише на суші, але й у повітрі та
на морі. Тобто діяльність нашого відомства доволі багатогранна. І ми активно
інформуємо про це громадськість та працюємо з молоддю.
Проте найвищою оцінкою цієї роботи
є високий рівень довіри громадян до
прикордонників, підтверджений результатами незалежних соціологічних дослі
джень.
– Нині близько чотирьох тисяч
прикордонників продовжують гідно
виконувати завдання із забезпечення
національної безпеки України на лінії
зіткнення в межах Донецької та Луганської областей. Загалом майже 20 тисяч
охоронців кордону пройшли випробування бойовими діями на сході країни, із
них 471 отримав поранення. Понад 800
охоронців рубежів здобули державні та
відомчі нагороди. Російська агресія на
сході України забрала життя 70 наших
колег, справжніх героїв і патріотів України, які загинули під час виконання
бойових завдань. Двоє з них – Герої
України – полковник Євген Пікус та капітан В’ячеслав Семенов, – наголосив Олег
Примаченко.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих, які ціною влас-

В’ячеслав ГОНЧАР,
керівник військовопатріотичного клубу
«Ніхто крім нас»,
м. Обухів:
– У нас займаються
діти віком від 9 до
16 років. Вивчаємо
цілий комплекс вправ:
військову підготовку, посилену фізичну
підготовку, вогневу та альпіністську. Вважаю,
що вишкіл важливий і необхідний, адже це
популяризація прикордонної служби та
виховання у дітей патріотизму. Ми на такому
дійстві вже втретє. Діти від змагань просто в
захваті. Мені також ця тема близька і дорога,
бо я в минулому служив у Прикордонних
військах України.

ного життя боронили мир та спокій українців. Після цього, власне, й почалася
активна фаза військово-патріотичної
акції «Я – патріот України».
На базі Окремої комендатури охорони і забезпечення для гостей облаштували експозицію із сучасними зразками
озброєння та техніки. Під час заходу вартові рубежу розповіли малечі про діяльність відомства. Крім того, учасники
змагань та уболівальники ознайомилися
з новітніми зразками бойових машин і
техніки, озброєння та технічних засобів
зв’язку, що використовуються в охороні
кордону.
Діти мали можливість потримати в
руках справжню зброю, відчути потужність броньованих машин, а ще сфотографуватися з військовими. Особливо
це сподобалося найменшим учасникам
акції.
Військовослужбовці   Кінологічного
навчального центру та Окремого
контрольно-пропускного пункту «Київ»
викликали захоплення дітей виступом зі
своїми вірними і навченими чотирилапими помічниками – службовими собаками. Інспектори-кінологи показали здібності, вміння і навики своїх вихованців:
долати перешкоди, виконувати стрибки
через кільце з палаючим вогнем, вияв-
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У часи найбільшого розвитку українського
козацтва (ХVII – ХVIII століття) своєрідною
школою лицарства для молоді стало
Запоріжжя. Адже за часів козацтва в Україні
існувала міцна система вишколу.
На Січ козаки звозили своїх дітей і сиріт з
усієї України. У січовій школі поряд з іншими
науками з дитячих років вивчали бойове
мистецтво, яке тут удосконалювалося на
вельми високому рівні. Кожен із батьків мав за
честь віддати свою дитину на Січ «скуштувати
козацького хліба». Адже тут, передусім,
привчали до дисципліни та певних військових
навичок.
Перший вишкіл, як правило, тривав три роки.
До козаків приймали лише того, хто пробув
на Запорізькій Січі певний час і здійснив один
морський похід.

вмій за неї постояти!
ляти контрабанду, наркотичні засоби,
зброю і вибухівку.
Бійці загону «ДОЗОР» продемонстрували навички спецпідготовки та інсценували момент затримання уявного порушника кордону, що вразило присутніх
високим рівнем виучки та професійною
підготовкою спецназівців.
На свято до школярів завітав і Віталій
Міхеєв – майстер спорту зі стронгмену,
член збірної команди України, призер Чемпіонату України, шестиразовий
рекордсмен України, фіналіст найпрестижніших міжнародних змагань у світі
серед силових видів спорту Arnold Classic
Amateur. Нещодавно він виборов звання
віце-чемпіона Європи на змаганні сучасних богатирів. Цього разу Віталій Міхеєв
продемонстрував свою міць, потягнувши автомобіль МАЗ вагою 11 тонн під
оплески присутніх.
Із захопленням і завзятістю школярі
взяли участь у військово-спортивних
змаганнях, які відбувалися в три етапи.
Діти випробовували себе у розбиранні та
збиранні АК-74, військово-спортивній
та комбінованій естафетах, прагнучи
довести свою фізичну підготовку та
витривалість. Із бажанням перемогти
учасники першості долали перешкоду за
перешкодою. Цікавими були змагання з

Ілона НОСАЧ,
заступник
директора
з виховної роботи
спеціалізованої
школи № 80:
– Ми дуже задоволені
цим заходом. Сьогодні
вкрай важливо
правильно виховувати українських патріотів
саме на прикладах наших мужніх військових.
Крім того, цей захід має важливе значення для
профорієнтації старшокласників. Я переконана,
що присутні учасники змагань у майбутньому
мають стати гідними захисниками своєї
Батьківщини.
перетягування канату, естафети, вправи
на спритність. Переможцями, звичайно,
стали всі учасники, а кращі команди і
спортсмени в індивідуальній першості отримали кубки, почесні дипломи
та відзнаки. А після змагань на дітей
чекала справжня польова кухня зі смаколиками.
Фінальною окрасою дійства став святковий концерт артистів Академічного
ансамблю пісні й танцю Державної прикордонної служби України.
n

Артем РУСЕНКО, вихованець Державного навчального
закладу «Київський професійний коледж з посиленою
військовою та технічною підготовкою»:
– Для нас – курсантів – такий захід дуже повчальний. Він дає знання
про важливу діяльність прикордонної служби, а також розширює
кругозір, надає можливість на змаганнях показати свою кмітливість,
витривалість, а також вселяє дух патріотизму та допомагає
зорієнтуватися у виборі професії, зокрема стати членом великої
військової родини. Ми готувалися до
змагань, щоб отримати високий результат.
Зоряна ГОНЧАР, член клубу «Ніхто крім нас».
– У клубі ми навчаємося початкових військових предметів і
навиків. Тут панує хороша атмосфера. Це збагачує мій кругозір та
дисциплінує. А ще важлива також фізична підготовка. Мені цікаво
все, що сьогодні відбувається тут. Вважаю себе патріотом, тому що
люблю Україну і, можливо, оберу професію військового.

Олена БУРАУ, заступник директора спеціалізованої
школи № 181 імені Івана Кудрі:
– Ми дуже вдячні Держприкордонслужбі за запрошення на
цей захід. Адже все, що ми тут побачили і почули, сприяє
знайомству дітей із професією прикордонника, з військовими
традиціями, та формуванню національно-патріотичної
свідомості, що сьогодні надзвичайно важливо. Завдання
змагань дозволяють набути унікальний і цікавий досвід:
побачити, потримати в руках зброю, навчитися, як з нею
поводитися. Діти усвідомлюють, у чому полягає подвиг військових,захист Батьківщини,
і самі вчаться служінню країні. Так стають патріотами. Акція має велике значення для
профорієнтації старшокласників.
Іван ГАЙДА, учень 2 класу середньої школи № 305:
– Таке цікаве дійство бачу вперше! Мені сьогодні тут усе
сподобалося: потужні бойові машини, сміливі військові та їхні
вірні помічники – розумні собаки. Коли я виросту, стану
прикордонником – як моя мама!
Натія ШАНКУАШВІЛІ,
учениця 8 класу спеціалізованої школи № 98:
– Такі військові вишколи розширюють уявлення про складну,
відповідальну й самовіддану службу прикордонників.
Адже одна лише екіпіровка скільки важить! Проте це
професія для цілеспрямованих і амбітних сміливців. Думаю,
сьогоднішній захід зорієнтував у виборі професії саме таких
старшокласників.
Світлана ДЕЙЧУК, фото Владислава ДУБЕНКОВА
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СПОРТ

від 1 жовтня 2018 року № 922-ОС
майор
по Головному центру підготовки
особового складу Державної прикордонної служби України імені генералмайора Ігоря Момота
капітану ЯЦИНІ Іванні Петрівні
від 09 жовтня майор 950-ОС
майор
по Головному центру оперативнотехнічних заходів Державної прикордонної служби України
капітану ЛУКОМСЬКОМУ Івану
Михайловичу
від 10 жовтня 2018 року № 955-ОС
підполковник
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
майору СЕЛЯВІНУ Дмитру Ігоровичу
від 10 жовтня 2018 року № 965-ОС
підполковник
по Головному центру оперативнотехнічних заходів Державної прикордонної служби України
майору БАРЗІКУ Олександру Леонідовичу

від 11 жовтня 2018 року № 971-ОС
підполковник
по Головному центру
стратегічних комунікацій
Державної прикордонної служби
України
майору МІРОШНИЧЕНКО Ользі
Борисівні
від 16 жовтня 2018 року № 989-ОС
підполковник
по Управлінню внутрішньої
та власної безпеки «ДонецькоЛуганське» Державної прикордонної
служби України
майору РЄМЄСКОВУ Михайлу Олеговичу

Сильні духом і тілом
НАЦІОНАЛЬНА ЗБІРНА ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ ВИРУШИЛА
ДО СІДНЕЯ ДЛЯ УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ ЗМАГАННЯХ
«ІГРИ НЕСКОРЕНИХ». ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТИ НАШУ КРАЇНУ
НА СВІТОВИХ ЗМАГАННЯХ ВИБОРОВ І ПРИКОРДОННИК
ПІДПОЛКОВНИК ВІКТОР ШИНКАРУК.

підполковник медичної
служби
по Головному військовомедичному клінічному центру
(Центральному клінічному госпіталю)
Державної прикордонної служби
України
майору медичної служби ПЕТРУНИКУ
Юрію Івановичу.
Управління кадрового
менеджменту АДПСУ

Ц

ього року в турнірі візьмуть
участь команди з 18 країн
світу. Україну представлятимуть 15 спортсменів у шести
дисциплінах: плавання, легка атлетика,
веслування на тренажерах, стрільба з
лука, велоспорт на шосе та пауерліфтинг.
Наш побратим Віктор Шинкарук
отримав важкі поранення у 2014 році
на Луганщині. Однак це не зламало
бойового духу офіцера. Він продовжив

активно займатися спортом. Торік
Віктор увійшов до резерву Національної збірної ветеранів «Ігор нескорених»
у Торонто. Цього року він вже представлятиме нашу державу на цих змаганнях
у двох дисциплінах: бігу на 400 метрів і
плаванні на 50 метрів
Ми щиро бажаємо нашим спортсменам яскравих вражень, наснаги та
підкорення нових вершин спортивного
олімпу!
n
Леся МЕДВЕДЕНКО

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Керівництво та особовий склад Державної прикордонної служби України
висловлюють співчуття директору Департаменту організації повсякденної
діяльності та соціально-гуманітарного забезпечення генерал-майору Сердюку
Сергію Івановичу з приводу смерті матері.
Шановний Сергію Івановичу, прийміть щирі співчуття з приводу тяжкої
втрати.
Неможливо знайти слова, щоб втішити людину, яка втратила матір. У цей
скорботний час ми з глибоким сумом і співчуттям поділяємо Ваше горе та підтримуємо Вас.
Колегія та персонал Західного регіонального
управління, Рада ветеранських організацій регіонального управління висловлюють щирі співчуття рідним та близьким
з приводу смерті полковника у відставці
ЗЕРНОВА Василя Васильовича.

(044) 527-67-17, 527-67-41, (099) 709-15-91, м. Київ, вул. Світла, 6
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Вічна і світла йому пам’ять.

Тижневик надруковано у друкарні ТОВ «Мега-Поліграф»
Адреса: м. Київ, вул. М. Вовчка, 12/14. Тел.: 581-68-15
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Люди, яких доля звела з Василем Васильовичем, завжди пам’ятатимуть його
як професіонала своєї справи, вірного та надійного товариша і просто порядну
людину. Він умів не лише об’єднати навколо себе професіоналів своєї справи та
вміло керувати колективом, але й знайти особливий підхід до кожної людини.
Пам’ять про нього завжди житиме в наших серцях.
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ПОЛІЩУК
Наклад: 4500 прим.

З питань розміщення реклами звертатися у Головний центр
стратегічних комунікацій ДПСУ за тел.: (044) 239-84-75

Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних
назв та інших відомостей несуть автори публікацій, а
рекламної інформації – рекламодавець. Редакція не
листується з читачами. Редакція може не поділяти точку
зору автора. Рукописи не повертаються і не рецензуються.
Редакція залишає за собою право редагувати матеріали.
При використанні наших публікацій посилання на газету
обов’язкове.

