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Особливий період – у дії
В українському суспільстві останнім часом
нерідко виникають дискусії щодо дії в нашій
державі особливого періоду. Щоби
«розставити всі крапки над «і» ми
звернулися за коментарем до управління
правового забезпечення Адміністрації
Держприкордонслужби України.

3

стор.

фронт здоров’я

Прикордонник
Янголи милосердяУкраїни

Автомат, камуфляж і...
макіяж
Дівчат у нас можна побачити скрізь –
від нульових КПВВ у зоні АТО до керівних
кабінетів Адміністрації
Держприкордонслужби. Їм,
прекрасним, тендітним, жіночним,
талановитим і хоробрим,
присвячується ця стаття.

4-5
стор.

Через Центральний клінічний госпіталь
Держприкордонслужби пройшли тисячі
пацієнтів. Це і військові, і працівники,
і ветерани відомства. Нині у цей храм
здоров’я поступають ще й поранені в
зоні АТО бійці. Однак мало хто знає, що
77 відсотків із числа всіх медпрацівників
шпиталю – жінки.

1

7

стор.

Прикордонник
України
¹ 10 (5504)

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²

11 ÁÅÐÅÇÍß 2016 ÐÎÊУ

ÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

6

стор.

Коли життя залежить від секунд
кордон за тиждень
Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî
1,332 ìëí îñ³á
òà 359 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 111 îñ³á,
çîêðåìà, 13 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 10 îäèíèöü çáðî¿,
6 áîºïðèïàñ³â
òà 34 ã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 4,6 ìëí ãðèâåíü

2

Прикордонник
України
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коротко
про головне
Львів шанує Героїв
На Львівщині для виплати
одноразової адресної допомоги
сім’ям загиблих воїнів і
демобілізованим бійцям з
обласного бюджету виділено 3,2
мільйона гривень. Ще 600 тисяч
передбачено для соціальних виплат
дітям, батьки яких загинули в АТО і
під час Революції гідності. Зокрема,
одноразову допомогу в розмірі 100
тисяч гривень отримають шість
сімей, родичі яких загинули під
час проведення АТО. Також по
три тисячі гривень направлять
на рахунки 860 демобілізованих
воїнів, які повертаються зі Сходу.
Крім того, щомісячну фінансову
допомогу в сумі 2,5 тисячі
гривень отримають 144 дитини
загиблих Героїв. Зазначені кошти
вже перераховано департаменту
соціального захисту населення
облдержадміністрації для наступної
виплати одержувачам.
Яна ШЕВЧУК

Науковці
підсилять оборонку

Державний концерн
«Укроборонпром» підписав
Меморандум про науково-технічне
співробітництво з Інноваційновиробничим об’єднанням
«Київська політехніка». За
словами його гендиректора Романа
Романова, за останні кілька
місяців «Укроборонпром» уклав
подібні угоди про співпрацю з
44-ма навчальними і науковими
закладами країни. Таким чином,
вітчизняні технічні виші відтепер
вестимуть конкурентну боротьбу
за можливість розробляти новітні
зразки вітчизняної військової
техніки і зброї. Наступним етапом
стане визначення реальних
потреб української оборонки та
залучення вишів до проектної
роботи, напрацювання фінансових
і організаційних моделей
співробітництва.
Юрій ЗАНОЗ

Цифровий
автограф
Держслужбовці отримають
електронний цифровий підпис
та зможуть візувати декларації
про доходи та витрати, подані
в електронному форматі.
Це визначено урядовим
розпорядженням «Про
забезпечення надання послуг
електронного цифрового підпису
державним службовцям, які
займають посади, віднесені до
першої – третьої категорій, та
інші прирівняні до них посади».
Таким чином, зроблено ще один
крок у напрямку забезпечення
прозорості діяльності посадовців.
На думку авторів документа, він
сприятиме створенню ефективної
загальнодержавної системи
запобігання та протидії корупції,
передбачених Антикорупційною
стратегією на 2015 – 2017 роки.
Держслужбовці отримають
електронний цифровий
підпис у Міністерстві юстиції
України, Державній фіскальній
службі України та Державній
казначейській службі України на
безоплатній основі.
Світлана ДЕЙЧУК

урочистості

Краса на службі Вітчизні
Напередодні Міжнародного
жіночого дня Президент України
Петро Порошенко зустрівся з
видатними жінками, серед яких –
учасниці АТО, волонтери, медики,
вчителі, артисти та спортсмени,
щоб привітати їх зі святом.
Андрій КУЧЕРОВ
«З тими випробуваннями, які послав Україні Господь, країна перетворилася на націю
воїнів, і роль та місце жінки в цьому є дуже
особливими», – зазначив Петро Порошенко
під час зустрічі з представниками чарівної
статі.
Президент підкреслив, що «у війни не
повинно бути жіночого обличчя», та висловив глибоку шану жінкам, які разом із чоло-

віками боронять Україну проти російськотерористичних військ у зоні АТО. Таких
жінок – 1200 осіб. Петро Порошенко підкреслив: «Саме на таких прикладах, як Надія
Савченко та кожна з вас, виховуються і зараз,
і наступні покоління українців. Бо це вже нова
держава, і ви – символи нової держави».
Глава Держави зазначив, що жінки
повсякчас є підтримкою для чоловіків, в тому
числі й для захисників на Донбасі, для яких
фотокартки доньок і коханих стали опорою в
складних умовах. «Чоловікам потрібна ваша
любов, кохання, підтримка, сила та впевненість, що вдома все добре», – наголосив Президент.
З нагоди Міжнародного жіночого дня
Глава Держави підписав Указ про відзначення
нагородами видатних жінок, серед яких,
зокрема, чотири прикордонниці.
Так, орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено чемпіонку та призерку Олімпійських

ігор, багаторазову чемпіонку та призерку
чемпіонатів світу і Європи з легкої атлетики,
рекордсменку світу у потрійному стрибку
полковника Інесу Кравець, яка є заступником
начальника спортивного комітету Державної
прикордонної служби України. Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня відзначено інспектора
прикордонної служби І категорії відділення
інспекторів прикордонної служби відділу
прикордонної служби «Рені» Ізмаїльського
прикордонного загону прапорщика Тетяну
Осадчук. Медаллю «За військову службу
Україні» нагороджено інспектора прикордонної служби 2 категорії – інструктора кінологічного відділення оперативно-бойової прикордонної комендатури «Костянтинівка» Краматорського прикордонного загону прапорщика
Світлану Томчишен. А начальник відділу
кадрів Житомирського прикордонного загону
старший лейтенант Лідія Судіна удостоєна
медалі «Захисник Вітчизни».
n

післямова до події

Берегині кордону
Щороку напередодні Міжнародного жіночого дня
актова зала Адміністрації Держприкордонслужби
одномоментно втрачає загальну сувору атмосферу та
офіційність. Запрошені на відомчий захід жінки з нагоди
свята весни приходять сюди у святковому вбранні та
гарному настрої.
Андрій КУЧЕРОВ
Не став винятком і цей рік. На урочистості прибули жінки з усіх
ділянок держрубежу. Приємно відзначити, що прекрасна половина
людства добре підготувалася, виглядаючи бездоганно. Вишуканою
була і президія зібрання на чолі з директором Департаменту персоналу
полковником Оленою Волобуєвою. Керівництво відомства незвично, як
для офіційного заходу, зайняло місця у першому ряду зали.
– Шановні, чудові, дорогі, чарівні жінки! – звернувся з трибуни до
присутніх Голова Державної прикордонної служби генерал-полковник
Віктор Назаренко. – Від імені усіх чоловіків дозвольте привітати вас зі
святом неповторної жіночої краси, ніжності, тепла та весняного оновлення! – наголосив очільник відомства.
За його словами, з прадавніх віків жінку в Україні величали берегинею. Поняття Батьківщина, Україна, мати – однаково дорогі для кожного чоловіка.
Сьогодні, констатував Віктор Олександрович, майже чверть
персоналу відомства – жінки, багато з яких перебувають на відповідальних керівних посадах. Крім того, необхідно зазначити, що 251
військовослужбовець-жінка виконували завдання в зоні АТО і отримали статус учасника бойових дій.
Найтепліші вітання також лунали на адресу представниць прекрасної статі, які не лише служать, а й працюють у прикордонному відомстві: медики і викладачі, фінансисти і діловоди, прибиральниці, кухарі
та зв’язківці.
Згадав у своїй промові очільник відомства і леді, які не працюючи
на посадах у Службі, постійно підтримують вартових рубежу. Бурхливими оплесками зустріли присутні Уляну Супрун, Олену Вербицьку,

Беату Куркуль, Лілію Савкову, Марину Одінцову та Валентину Охлопкову. Цих безстрашних жінок-волонтерів знають, люблять і поважають
у прикордонних підрозділах.
Наприкінці свого виступу Віктор Назаренко побажав усім представницям чарівної статі здоров’я, нових професійних досягнень і глибокої поваги від колег-чоловіків.
– Нехай приязно світить вам весняне сонце і зігрівають веселі
усмішки людей, які поряд з вами! – звернувся до жінок Голова Служби.
Далі було оголошення святкових наказів. Капітан 2 рангу Наталія
Гуменюк, капітан Лідія Васюріна та старший прапорщик Світлана
Головко отримали Почесні грамоти Кабінету Міністрів України, а підполковник Анна Щетинська та старший прапорщик Олена Мордовець
– Подяки Прем’єр-міністра. Почесними грамотами Верховної Ради
України були нагороджені: старший лейтенант Наталія Гриб і сержант
Леся Крижанівська. Грамоти Верховної Ради отримали капітан Вікторія Остапчук та солдат Тетяна Ожема.
Крім того, велика когорта жінок отримала відомчі відзнаки Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ та Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна». n
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буква закону

В українському суспільстві останнім часом нерідко виникають дискусії щодо дії
в нашій державі особливого періоду. Такі розмови особливо активно поширюються
в мережі Інтернет представниками російської інформаційно-пропагандистської
машини, так званими «ботами». Оскільки юридичне закріплення особливого
періоду торкається багатьох питань проходження служби, у тому числі й
можливості звільнення по закінченні контракту, а також за низкою інших
обставин – дискусії не оминули й військове середовище. Щоби «розставити всі
крапки над «і», ми звернулися за коментарем до управління правового забезпечення
Адміністрації Держприкордонслужби України.

Відповідно до статті 1 Закону України
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий період – це період функціо
нування національної економіки, органів
державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, Збройних
Сил України, інших військових формувань,
сил цивільного захисту, підприємств, установ
і організацій, а також виконання громадянами
України свого конституційного обов’язку
щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з
моменту оголошення рішення про мобілізацію
(крім цільової), доведення такого рішення до
виконавців стосовно прихованої мобілізації чи
з моменту введення воєнного стану в Україні
або в окремих її місцевостях та охоплює час
мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.
Водночас мобілізацією є комплекс заходів,
здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності
органів державної влади, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування,

підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а
Збройних Сил України, інших військових
формувань, Оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту – на організацію і штати
воєнного часу.
Згідно із законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мобілізація
може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.
За Конституцією Президент України прий
має рішення про загальну або часткову мобілізацію, а відповідний указ Президента України підлягає затвердженню Верховною Радою
України (пункт 31 частини першої статті 85,
пункт 20 частини першої статті 106).
Протягом 2014 – 2015 років Президент
України неодноразово приймав рішення про
часткову мобілізацію, а саме: Указ Президента України від 17 березня 2014 року № 303
(затверджено Законом України від 17 березня
2014 року № 1126VII), Указ Президента України від 6 травня 2014 року № 454 (затверджено Законом України від 6 травня 2014 року
№ 1240VII), Указ Президента України від 21
липня 2014 року № 607 (затверджено Законом
України від 22 липня 2014 року № 1595VII),
Указ Президента України від 14 січня 2015

«Пошехонський»
замовляли?
року № 15 (затверджено Законом України від
15 січня 2015 року № 113VIIІ).
Крім того, Указом Президента України
від 14 січня 2015 року № 15 «Про часткову
мобілізацію» Кабінету Міністрів України
доручено перевести національну економіку
України на функціонування в умовах особ
ливого періоду в обсягах, що гарантують
безперебійне забезпечення потреб Збройних
Сил України та інших військових формувань
України під час виконання покладених на них
завдань, привести визначені галузі, підприємства, установи та організації у ступінь «повна
готовність»; установити з метою мінімізації
негативних наслідків для економіки держави
обмеження під час виконання мобілізаційних
завдань і довести їх до визначених суб’єктів
національної економіки, які переводяться на
функціонування в умовах особливого періоду,
з введенням ступеня «Повна готовність».
У свою чергу Кабінет Міністрів України
1 липня 2015 року прийняв відповідне розпорядження № 674 р.
Додамо, що Закон України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» не вказує
чіткого порядку припинення особливого періоду, але визначає таке поняття, як демобілізація – комплекс заходів, рішення про порядок
і терміни проведення яких приймає Президент України, спрямованих на планомірне
переведення національної економіки, органів
державної влади, інших державних органів,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на роботу та функціонування в умовах мирного часу, а Збройних
Сил України, інших військових формувань,
Оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту – на організацію і штати мирного часу.
Згідно зі статтею 11 зазначеного Закону,
рішення про демобілізацію із внесенням його
на затвердження Верховною Радою України
приймає Президент України.
На даний час відповідних рішень Президентом України не приймалося.
Слід зазначити, що питання стосовно
наявності особливого періоду в державі поза
часом проведення мобілізації неодноразово
було предметом судового розгляду.
Так, Вищий адміністративний суд України
у постанові від 16 лютого 2015 року (справа
№ 800/582/14), виходячи із системного аналізу
норм Закону України «Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку», зазначив, що закінчення
періоду мобілізації не є самостійною підставою
для припинення особливого періоду.
Такий висновок судом зроблено з огляду
на зміст заходів мобілізації та демобілізації,
визначених названим Законом, а також на
обставини іноземної агресії щодо України.
З огляду на викладене, слід дійти висновку,
що на сьогодні в Україні діє особливий період. n

соціальний захист

Разові виплати зросли
Кабінет Міністрів України
прийняв постанову «Деякі
питання виплати у 2016 році
разової грошової допомоги,
передбаченої законами України
«Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту»
і «Про жертви нацистських
переслідувань».
Олена ТАЩИЛІНА
Згідно з урядовим рішенням виплату грошової допомоги до 5 травня 2016 року передбачено у таких розмірах:
інвалідам війни та колишнім малолітнім
(яким на момент ув’язнення не виповнилося
14 років) в’язням концентраційних таборів,
ґетто та інших місць примусового тримання,
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Особливий період – у дії

Підготував Володимир ПАТОЛА

Прикордонник
України

визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
I групи – 2 975 гривень; II групи – 2 600
гривень; III групи – 2 310 гривень;
учасникам бойових дій та колишнім
неповнолітнім (яким на момент ув’язнення
не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися
у зазначених місцях примусового тримання
їхніх батьків, – 920 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, – 2975 гривень;
членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам
(чоловікам) померлих учасників бойових дій,
учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від
загального захворювання, трудового каліцтва
та з інших причин, які не одружилися вдруге,
– 465 гривень;
учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, ґетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно
вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби
з націонал-соціалістським режимом у тилу
ворога – 170 гривень.
Зазначимо, що 2016 року розмір виплати
щорічної разової грошової допомоги до 5 травня
у порівнянні з 2015-им роком збільшено на
5 відсотків.
n

Два вантажні «Мерседеси»
з продовольчою контрабандою
перепинили поблизу лінії
розмежування прикордонники
Краматорського загону. Рейд
співробітників відомства,
які отримали оперативну
про можливе переправлення
товарів, завершився поблизу
села Семигір’я на Донеччині.
Транспортні засоби прямували в
об’їзд контрольного пункту в’їздувиїзду «Зайцеве» з Артемівська
до селища Новолуганське, яке
підконтрольне бойовикам. Під час
перевірки автівок вилучено понад
вісім тонн сирної продукції на
суму близько 700 тисяч гривень.
Людмила ТКАЧЕНКО

Від правосуддя
не втечеш
Прикордонники Ізмаїльського
загону затримали злочинця,
котрий перебував у розшуку.
На водія легкового автомобіля
«Мереседес», який перетинав
кордон у пункті пропуску
«Рені», спрацювала база даних
правоохоронних органів.
Як з’ясувалося, нашого
співгромадянина розшукувала
Генеральна прокуратура
за підозрою у скоєнні серії
тяжких злочинів. Зокрема,
йому інкримінують організацію
злочинної групи, створення
фіктивних підприємств,
завдання великої матеріальної
шкоди державі, пособництво,
привласнення майна у великих
розмірах, зловживання
службовим становищем тощо.
Про затриманого співробітники
Служби повідомили Ренійське
відділення поліції в Одеській
області та Генеральну
прокуратуру, після чого його
передали співробітникам
Національної поліції.
Олександр ЯКОВЕНКО

У нас – всюди «очі»
Лише протягом однієї доби
прикордонники Чопського
та Мукачівського загонів
виявили дев’ятьох нелегальних
мігрантів із Сирії та В’єтнаму, які
намагалися потрапити до країн
ЄС. Перших сімох «ластівок»
затримали правоохоронці відділу
«Великий Березний». Причому
про появу у прикордонні
незнайомців їм повідомили
місцеві жителі. Службовий
собака, який одразу ж узяв слід,
швиденько знайшов чотирьох
чоловіків і трьох жінок, які
ховалися у кущах. Вони зізналися,
що є громадянами В’єтнаму, хоч
і не мають документів. Ще двох
горе-мандрівників, цього разу
вихідців із Сирії, перепинили
прикордонники відділу
«Лужанка». Інформацію про них
«зелені кашкети» також отримали
від пильного громадянина. Під
час проведення фільтраційних
заходів з’ясувалося, що іноземці
є сирійцями. Цікава подробиця:
один із них прожив в Україні
майже 11 років, та все ж вирішив
пошукати кращої долі на Заході.
Ігор ПЛЕТЕНЬ
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чарівна сила
Сьогодні представниці прекрасної
статі все частіше демонструють
високий рівень професійної майстерності
та результативність у суто чоловічих
сферах, зокрема – у справі захисту
Батьківщини. Для прикордонного
колективу жінка як спеціаліст
екстракласу, а нерідко й хоробрий
побратим, на якого можна покластися –
далеко не новина. Дівчат у нас можна
побачити скрізь – від нульових КПВВ
у зоні АТО до керівних кабінетів
Адміністрації Держприкордонслужби.
Їм, прекрасним, тендітним, жіночним,
талановитим і хоробрим, присвячується
ця стаття.
Олег БОЙКО,
Володимир ПАТОЛА
ПРИВІЛЕЇВ НЕ ВИМАГАЮТЬ
Патріотизм українок, прагнення до свободи та цінностей цивілізованого суспільства не дозволили їм залишитися
осторонь під час Революції гідності. Багато жінок допомагали у приготуванні їжі, надавали медичну допомогу, а з
початком АТО на Донбасі продовжили волонтерську роботу
з бойовими підрозділами. Однак, без перебільшення, унікальним явищем для сучасного світу стала 39-та жіноча
сотня самооборони Майдану. Її представниці не обмежилися допомогою та підтримкою, а безстрашно зайняли місце
в бойових порядках. Там вони по-справжньому відчули на
собі жахіття масового смертоносного зіткнення, запал бою
і біль втрати побратимів, який не згасає з часом. На жаль,
не всі дівчата залишилися живими, але багато з них з початком бойових дій одразу ж подалися на Схід у складі перших

Автомат, камуфляж і...
добровольчих батальйонів. Зараз вони продовжують на
рівні з чоловіками нести непросту бойову службу, воюють
на передовій і допомагають нашим військовим у тилу, відіграють свою, надзвичайно важливу роль в українському суспільстві.
– Як показала практика співпраці з різноманітними державними установами, те, що відбувається сьогодні в українській
армії з жінками, – купа системних закономірностей, – розповідає сотник 39 жіночої сотні самооборони Майдану Анна
Коваленко. – Залишається поділ на «чоловічі» та «жіночі» професії, неадекватне ставлення до наших реальних можливостей.
Ми не вимагаємо для себе якихось привілеїв, а лише просимо
рівно оцінювати можливості.
– На жаль, в армії й досі слабо розвинуто питання служби
жінок. Можна навіть говорити про певну дискримінацію за
гендерною ознакою. У добровольчих батальйонах все набагато
простіше, – розповідає учасниця АТО лейтенант міліції Аміна
Окуєва. – Особисто я спочатку рахувалася лікарем. У добровольчому батальйоні була записана старшим інспектором. Це
дещо розширювало мої функції.
Під «розширенням функцій» у даному випадку слід розуміти застосування всіх видів зброї, включаючи автоматичний
гранатомет і міномет, командування розвідувальними групами
при виході у тил ворога та багато іншого, що довелося робити
«старшому інспектору, лікарю» Аміні. Значно важче дівчатам,
які в більшості українських військових формувань де-юре
виконують функції начальника лазні чи кухаря, а фактично –
воюють на передовій. Невирішеними залишаються питання
починаючи від елементарних проблем із закріпленням зброї
і закінчуючи тим, що після виконання реальних бойових
завдань вони мають юридичні труднощі з оформленням статусу учасника бойових дій.
ЮНА І БЕЗСТРАШНА
Проте прямуючи назустріч смертельній небезпеці, хоробрі українки думають зовсім не про юридичне становище, статус у суспільстві чи якісь інші умовності. Вони роблять це
тому, що просто не можуть по-іншому. «Коли вперше вийшла
з українським прапорцем і зустріла в нашому містечку вояків – відчула, що їм ця підтримка у проросійськи налаштованому Донбасі дуже потрібна. Нічого більшого, ніж посмішки
твоїх захисників не треба. Хоча ні – треба: миру і щоби всі
ви повернулися додому живими», – розповіла військовому
кореспонденту школярка Євдокія Кулініч. Дівчина чотири
місяці щодня виходила на дорогу з українською символікою, проводжаючи колони бойової техніки, пригощала воїнів
маминою випічкою, дарувала власноруч сплетені браслети,
розраджувала добрим словом. Її не зупинили часті обстріли,
зимові вітри, втома, постійна агресія сусідів-сепаратистів
і, зрештою, куля ворожої диверсійної групи, що пролетіла
зовсім поруч. Вдячні військові 92-ої бригади ЗСУ назвали на

честь школярки танк. Проте ситуація у «прифронтових»
районах Луганщини з кожним днем ставала небезпечнішою,
тож друзі, і передусім військові, переконали школярку продовжити навчання у Київській області. Тепер вона займається
волонтерською діяльністю, підтримує поранених і планує
стати військовим психологом. Юна Євдокія давно збагнула
дорослу істину, тож пояснює свою позицію скромно та просто: «Страшний не той, кого всі бояться, а той, хто сам нічого
не боїться».
ПОЗИЦІЯ ВІДОМСТВА
Вартові рубежів давно помітили, що представниці прекрасної половини людства на службі старанніші, дисциплінованіші, акуратніші, їм легше дається робота, пов’язана з документообігом, запам’ятовуванням великих обсягів інформації.
Однак і дівчина з автоматом у складі прикордонного патруля на
«зеленій» ділянці кордону вже декілька років тому не викликала особливого подиву.
Що ж відбулося у прикордонному відомстві з початком бойових дій на Донбасі? Насамперед жінкам, які несуть
службу у Донецькому та Луганському загонах, дали можливість перевестися на більш безпечні ділянки кордону. Окрім
того, як це передбачено чинним законодавством, жінкамвійськовослужбовцям, які мають дітей віком до 16 років, було
доведено їхнє право звільнитися зі служби, якщо вони, звичайно, висловлять таке бажання. Та прикордонниці виявилися
не з тих, хто кидає побратимів у скрутний момент, тому кадрового відтоку не відбулося. Більше того, деякі дівчата виявили
бажання проходити службу безпосередньо в зоні бойових дій.
На сьогодні це вже факт: вони попрямували назустріч небезпеці і проявили себе гідно. Представниць прекрасної статі прикордонники не стали призначати на посади начальників лазні
чи інші традиційно жіночі небойові «ролі», а відразу ж оформили відповідно до завдань, які вони реально виконували. Як
виявилося, недаремно.
НА ПЕРЕДОВІЙ
Старший прапорщик Ірина Крайнова вже більше року служить у зоні бойових дій. Відносно мирна посада в діловодстві
спочатку не обіцяла гострих відчуттів, але люди показують
себе по-справжньому саме в екстремальних ситуаціях. 10
лютого 2015 року під час обстрілу з РСЗВ «Смерч» Краматорська Ірина Вікторівна була на своєму робочому місці – в
кабінеті. Вікна виходять просто у двір, куди, власне, й влучила
більшість снарядів. Коли осколки перших бойових елементів
глибоко застрягли у стелі та стінах, а на спину посипалося
бите скло – жінка не розгубилася. Діяла чітко і холоднокровно.
Закривши в сейфі документи з обмеженим доступом, вона
забігла в сусідню кімнату, одягнула бронежилет-розгрузку з
боєзапасом, схопила автомат і каску та помчала на місце збору.
Про готовність до бою доповіла однією з перших.
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макіяж
Нині вже молодший лейтенант Світлана Савчук довго
переконувала керівництво Львівського загону відправити її
для виконання бойових завдань у зону АТО. Дівчина хотіла
захищати Україну зі зброєю в руках нарівні з чоловіками.
Тепер їй таки нерідко доводиться бувати на небезпечному
«нулі», але в рамках завдань протидії інформаційній агресії ворога. Дізнавшись, що Світлана має вищу філологічну
освіту, пише вірші і непогано справляється з творчими
завданнями, керівництво Донецького загону доручило їй
обійняти посаду прес-секретаря. Результати перевершили
сподівання. Світлана вже більше року успішно очолює виїзди
творчих груп українських і зарубіжних телеканалів на передову, висвітлює роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду,
надає місцевому населенню роз’яснення щодо порядку перетинання лінії розмежування тощо. Керівництво належно оцінило старання та відвагу дівчини, тож восени минулого року
вона отримала перше офіцерське звання.
Старший сержант Вікторія Назарова на момент початку
війни проходила службу в Іловайську. Після перших блокувань пункту пропуску та провокацій проросійських сепаратистів вона не залишила товаришів. Доля кинула дівчину з вогню
у полум’я, і подальша служба у пункті пропуску «Успенка»
виявилася ще небезпечнішою.
– Ось там було вже страшно, – розповідає Вікторія. –
Обстріли з градів, мінометів і стрілецької зброї. Бувало, що від
влучань артилерії зносило намети. Але всі були однією великою родиною. І добре, і погане – ми усе переживали разом.
Стосовно дівчат – ми готували їсти, підтримували хлопців.
Там я зустріла свого коханого чоловіка, якого обожнюю понад
усе на світі.
Друге липня 2014 року старшина Тетяна Ломакіна
зустріла в кабіні паспортного контролю пункту пропуску
«Новоазовськ». Прицільний мінометний обстріл захопив
вартових рубежу зненацька. Жінка саме почала оформляти
документи пасажирів автобуса, який рухався з Росії в Молдову. Незважаючи на смертельну небезпеку, Тетяна кинулася до транспорту повернути документи і вжити заходів
щодо евакуації цивільних. Старшина ледь встигла передати
паспорти водію автобуса, коли переляканий керманич фури,
яка стояла поруч, крикнув, що поранено двох прикордонників, і вказав місце. Обстріл продовжувався, усе живе до того
часу заховалося в укриття. По напрямку жінка зрозуміла, що
мова йде про вартових шлагбауму. Щоби швидше добігти до
побратимів, вона під мінометним вогнем зняла важкі бронежилет і каску та кинулася на допомогу. Одного з поранених, на жаль, врятувати було неможливо. Осколок пробив грудну клітку та влучив у серце. Інший прикордонник
вижив завдяки відвазі Тані. Жінка без будь-якого захисту,
серед вибухів і загальної паніки, своєчасно надала першу
медичну допомогу. Її найвища нагорода – врятоване життя
товариша.

ЛЕДІ-КОМАНДИРИ
Багато в кого й досі стискається серце, коли бачить жінку
зі зброєю в руках. Проте надання представницям прекрасної
статі права захищати Батьківщину не суперечить українській
історії й традиціям. Серед поховань скіфських жінок окрім
люстерок і прикрас нерідко знаходили стріли й дротики. Коли
вимагав час, українки без вагань бралися за зброю. Олена Степанів, командир жіночої чоти січових стрільців, стала першою
у світі жінкою, офіційно зарахованою на військову службу в
офіцерському званні. Сучасні представниці прекрасної половини людства, які пов’язали свою долю з охороною державного рубежу, переконливо доводять: вони уміють бути не лише
старанними виконавцями і відмінними професіоналами, а й
хорошими організаторами. Жінки вдало справляються з управлінською роботою високої складності, керують військовими
колективами.
Директор Департаменту персоналу Адміністрації Держ
прикордонслужби полковник Олена Волобуєва успішно керує
одним із ключових на сьогодні напрямком діяльності відомства. Вона, як справжній командир, вміє за потреби виявити
необхідну жорсткість і наполегливість. Але витончений діловий стиль, жіночий чи швидше просто людський підхід до
питань роботи з особовим складом тільки допомагає, більш
того – він необхідний, особливо під час війни.
Майор Лілія Бакунчик та підполковники Лариса Білик,
Світлана Ющенко, Ірина Шумська протягом багатьох років
успішно очолювали відділи прикордонної служби в різних
підрозділах ОКПП «Київ», доки їх не перевели на підвищення
в ході просування по службі. Підполковник Ірина Шумська
нині заступник начальника Головного центру зв’язку, автоматизації та захисту інформації з персоналу. Підполковник
Оксана Сінькевич в ОКПП «Київ» досить довго очолювала підрозділ, який відповідав за інтенсивний і непростий
напрямок роботи – дізнання, адміністративне провадження,
реадмісію та видворення. Зараз вона продовжує займатися
питаннями адміністративного провадження в Адміністрації
Держприкордонслужби.
МОЛОДІ ТА МОТИВОВАНІ
Пілотний проект «Нова ідеологія КПВВ» передбачає
залучення до служби у зоні АТО цивільної молоді з Донеччини та Луганщини. Вони не з чуток знають, що таке війна,
і розуміють, з чим їм доведеться зіткнутися в процесі служби.
Зберігши патріотичну позицію, незважаючи на часто ворожу
оцінку місцевого населення, посилену увагу до себе та загрозу
рідним і близьким, вони з чіткою мотивацією й бажанням
стали на захист України. Керівництво відомства не здивувалося, коли виявилося, що близько половини новобранців, які
відгукнулися на пропозицію, – дівчата. Наші кореспонденти
мали можливість поспілкуватися з ними в Навчальному центрі
Держприкордонслужби незадовго до випуску.
– Я бачила, бойові дії, які у нас відбуваються, і наскільки
це страшно. Багато людей залишаються без роботи, без даху
над головою – пояснює свою позицію Леся, учасниця проекту.
– Прийшла захищати Батьківщину, виконувати свій громадянський обов’язок. На жаль, багато чоловіків не хочуть цього
робити, а нашим військовим необхідно допомагати.
– Прикордонник перший зустрічає та останній проводжає. Ми з самого початку знали, на що йдемо, морально
готувалися. Шляху назад немає, лише – вперед, – ділиться
враженнями Марія, художниця в цивільному житті. – Нас
готують до війни. Багато уваги приділяється роботі зі
зброєю, діям в екстремальних ситуаціях, а також тактичній
медицині.
– Навантаження хороше, – розповідає Юля, спортсменка.
– Долаємо його, хоча і важко, коли весь день проводиш на полігоні, повертаєшся в розташування і тут теж є багато питань.
Дівчата втомлюються, іноді можуть заснути до відбою, але до
всього звикаємо, з усім справляємося.
– Серед дівчат, які прийшли з Донбасу, мотивація переважно – бути готовим до захисту своїх рідних, близьких,
почуття любові до своєї країни, – характеризує курсантів
психолог Навчального центру Держприкордонслужби Оксана
Штейгервальд. – Вони хочуть бути громадянами України та в
повній мірі відчувати себе професіоналами.
Учасники пілотного проекту «Нова ідеологія КПВВ» вже
декілька місяців несуть службу в зоні бойових дій на лінії розмежування. Вони сповна відчули на собі холод, втому, нервове
навантаження, необхідність тримати зброю на відстані руки
і, водночас, пильно та професійно виконувати свої обов’язки.
Ніхто з дівчат не попросив про переведення до більш безпечного місця, не прийшов до командира зі сльозами та не підвів
побратимів.
Серед вартових рубежів жінки мають авторитет, заслужений роками виснажливої і часто небезпечної роботи. Вони
вміють бути професіоналами на робочому місці, чітко і холоднокровно діяти в екстремальних ситуаціях і одночасно залишатися ніжними та милими вдома, зі своїми рідними, близькими, коханими. Можна було б довго обговорювати роль жінки
у суспільстві та на військовій службі, але замість цього ми
просто скажемо представницям прекрасної статі, які служать і
працюють поруч із нами: «Спасибі за те, що ви у нас є!».
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Нам є що
захищати!
Наш кореспондент попросив написати
декілька слів про свої враження від перших
місяців служби та життя на лінії
розмежування одну з учасниць пілотного
проекту «Нова ідеологія КПВВ». Матеріал
подаємо без змін.

Молодший сержант Світлана КОВАЛЬЧУК
Звичайна зміна. Ранок. Годину тому повідомили, що
наш КПВВ – єдиний «робочий» на даний момент. Інші
закриті через обстріли. Потік людей збільшиться. Ну що
ж, ми з усім упораємося.

Як тільки бажаючих перетнути лінію розмежування
стало більше, почулись перші постріли. Потім іще.
Неблизько, але й не дуже далеко. Складаю документи,
спілкуюся з громадянами, а сама продумую план дій на
випадок, якщо ворог зможе наблизитися: куди відводити
людей, де місце, зручне для ведення вогню, яке укриття
надійніше на випадок артилерійського обстрілу. На запитання проїжджаючих «Що за стрільба?» з усмішкою відповідаємо: «Навчання». Ми звикли не здригатися при
кожному віддаленому посвисті кулі чи вибуху, але завжди
готові до швидких злагоджених дій: від них залежать
десятки, а то й сотні життів. І ще: ми знали куди та для
чого йшли.
Дуже важливо навчитися розділяти службу і цивільне
життя, особливо жінці. Усі ми чиїсь доньки, матері, сестри,
у кожної є своє, цікаве життя поза службою, яке хочеться
прожити в мирі і з гордістю за свою країну.
Бути жінкою – це не лише сім’я, домашні турботи, а й
уміння залишатися леді в будь-якій, навіть найскладнішій
екстремальній ситуації. А що, коли робота вимагає, щоби
жорсткість, холодний погляд і тверда рука тонко межували
з добротою і співчуттям?
Серед особового складу підрозділів на передовій
з’явилося чимало красунь у погонах, здатних за необхідності змінити милу усмішку на зосереджений погляд через
приціл штатної зброї.
Утім зараз, поблизу КПВВ, де несуть службу прикордонники, не так часто бувають обстріли. Значно рідше
порівняно з подіями минулого року. Але знімати бронежилети, відставляти в сторону магазини чи гранати ще
далеко не час. Наші дівчата це розуміють. Вони добре
підготовлені – психологічно і професійно. Не хотілося б
випробовувати вогневу підготовку на практиці, але кожна
з нас тут передусім усвідомлює себе бойовою одиницею.
Нам є що захищати!
n
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тренінг

Коли життя залежить від секунд
«Підтримка життя
під час травми. Українська
програма» – таку назву
отримав навчальний курс, що
проходив протягом шести
днів на базі Центрального
клінічного госпіталю
Державної прикордонної
служби України. Програму
для лікарів прикордонного
відомства та Нацгвардії, яка
базується на найсучасніших
підходах у лікуванні травм,
втілено в рамках Меморандуму
про співробітництво між
Держприкордонслужбою і
громадською організацією
«Захист Патріотів». До цього
її інструктори вже провели
курс бійця-рятувальника в
Національній академії імені
Богдана Хмельницького.
Кошти для чотирьох таких
тренінгів виділив уряд Канади.
Ольга МЕЛЬНИК
Головна мета тренінгу – підвищення
кваліфікації та вдосконалення навичок
лікарів. Програма складалася із семінарів,
практичних станцій і симуляцій у реальному часі. Лікарі-курсанти повинні були
оперативно встановити діагноз та якомога
швидше надати необхідну допомогу «потерпілим». Особлива увага приділялася ефективній комунікації та командній роботі в
умовах високого ризику.
«Ваші курсанти вже шість днів працюють з нашими інструкторами. Вони навчаються, як надавати допомогу від моменту
поранення, аж доки пацієнта не доставлять

у лікарню. Це дуже розширений курс, і вони
чудово працювали», – підкреслює директор
«Захисту Патріотів» доктор Уляна Супрун.
Днями відбулася фінальна симуляція.
Двадцять п’ять курсантів – а це переважно
хірурги, анестезіологи та травматологи –
надавали першу допомогу «пораненим»
з різними видами травм. Серед «акторів», які виконували ролі постраждалих,
були й ветерани АТО. Іспит проводився
під наглядом менторів (інструкторів), які
навчали фахівців упродовж усього курсу.
Серед них – іноземні та вітчизняні лікарі,
а також парамедики з багаторічним досвідом роботи з травмою та інструкторської
діяльності. Деякі – колишні військові США
та Великобританії, які служили у «гарячих
точках».

Усі учасники тренінгу успішно завершили навчання, а троє найкращих отримали
відзнаки та шеврони «Захисту Патріотів»
у подарунок. «На початку курсу ми говорили про командну роботу. Сьогодні бачили
результати цих розмов, оскільки люди, які
спочатку навіть не знали один одного, працювали разом як команда у дуже хаотичному оточенні, застосовуючи свої медичні
навички», – розповідає ментор Скотт Елберг.
Зазначимо, що в рамках співпраці Громадська організація «Захист Патріотів»
протягом 2014 – 2016 років за програмою
«Допомога під вогнем» cприяла Держприкордонслужбі в медичній підготовці більше
2,2 тисячі прикордонників. Крім того, вона
передала у прикордонні підрозділи понад
1400 медичних аптечок стандарту НАТО. n

прикордонні династії

Однострій – до лиця, служба – до снаги
Вважається, що
захищати Батьківщину –
справа суто чоловіча. Проте
заступник начальника відділу
прикордонного контролю
Одеського прикордонного загону
майор Марія Сандуляк власним
прикладом спростовує цей
міф і доводить, що військова
професія цілком до снаги і
представницям прекрасної
статі.
Оксана КРАМАРЕНКО
Хоча про жіночий вік говорити не прий
нято, Марія Григорівна його не приховує,
підкреслюючи, що із своїх тридцяти семи
років вона майже двадцять присвятила прикордонній службі. Причому перше знайомство зі службою «зелених кашкетів» у неї
відбулося ще в ранньому дитинстві. А все
тому, що народилася дівчинка у родині прикордонників.
Прикордонні застави у колишньому
Радянському Союзі, як правило, знаходилися на відстані від «цивілізації»,
тож для нечисленних дітлахів, які проживали там разом із батьками, найкращими друзями нерідко ставали солдатистроковики.

– Я часто спостерігала, як хлопці збиралися перед виходом у наряд, – розповідає Марія Сандуляк. – Батько інколи брав
мене з собою на перевірку контрольнослідової смуги. Там було цікаво вивчати
сліди диких кабанів, косуль та зайців –
головних на той час «порушників», які
спричиняли спрацювання «системи».
Коли мені виповнилося років п’ять, я й

сама мимоволі стала таким «порушником». Пам’ятаю, застава, начальником
якої був мій батько, базувалася за лінією
інженерних споруд, тож сторонніх туди
не пускали. Якось прогулюючись, я
випадково забрела на КСС, походила там
трохи і повернулася додому. За деякий час
прикордонний наряд, який вийшов для
перевірки смуги, доповів на заставу про

можливе порушення держрубежу. Після
прибуття тривожної групи та ретельного
вивчення слідів, старший групи вирішив
повернутися на заставу та «взяти взуття
доньки начальника для звірки». «Порушника» кордону було затримано, – сміється
Марія.
Після закінчення школи героїня нашої
розповіді твердо вирішила продовжувати
прикордонну династію. До речі, крім тата та
мами зелені погони носили ще й її дядько
та двоюрідний брат. 1996 року дівчина
вступила до Академії Прикордонних військ
України імені Богдана Хмельницького.
Перша посада випускниці прикордонного вишу – старший контролер відділення
прикордонного контролю «Іллічівськ –
поромна переправа» прикордонного загону
«Чорномор’я».
– Ще далекого 1985-го я вперше приїхала до Одеси і одразу ж закохалася в море,
– розповідає Марія. Мріяла: коли виросту,
обов’язково житиму на узбережжі. Моя
дитяча мрія збулася.
За час служби майора Марію Сандуляк
удостоєно багатьох відомчих відзнак. Серед
них – медаль «За бездоганну службу» І та
ІІ ступенів, а також «Відмінний прикордонник» І ступеня. За словами колег, вона –
справжній офіцер та вимогливий начальник,
а ще – прекрасна людина, любляча дружина
та мати. Тож щовечора, залишивши суворість на роботі, жінка повертається до свого
родинного вогнища.
n

№ 10, 11 березня 2016 року

М Е Д И Ц И Н А

фронт здоров’я

Янголи милосердя
Через Центральний госпіталь Держприкордонслужби пройшли тисячі
пацієнтів. Це і військові, і працівники, і ветерани відомства. Нині у цей храм
здоров’я поступають ще й поранені в зоні АТО бійці. Однак мало хто знає,
що серед тих, хто нині докладає всіх зусиль для швидкого одужання вартових
рубежу 77 відсотків із числа всіх медпрацівників шпиталю – жінки.
Володимир НЕПИЙВОДА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Так, саме завдячуючи вмілим рукам, безмежній турботі й розумінню тутешніх медсестер
пацієнт швидше стає на ноги, одужує не лише
фізично, але й духовно. А не так давно всі управлінські справи шпиталю узяла на себе жінка –
полковник медичної служби Світлана Войтенко.
Їй, до речі, не в новину займати керівну посаду –
до того як очолити центральний прикордонний лі
кувальний заклад Світлана Олегівна обіймала
посаду начальника кардіологічного відділення,
згодом керувала клінікою терапії, після того була
першим заступником начальника госпіталю. Тож
озброївшись чималим управлінським і медичним
досвідом, адже в медицині Світлана Войтенко з
1984 року, приступила до керівництва шпиталем,
як і годиться, з усією жіночою відповідальністю
та завзятістю. Більш того, її головним помічником – першим заступником начальника госпіталю – начальником медичної частини – також
стала представниця прекрасної статі – полковник
медичної служби Вікторія Поплавська.
І це ще не все. Жінки у відомчому госпіталі доволі успішно очолюють окремі відділення. Так, уже не один рік поспіль під умілим
керівництвом підполковника медичної служби
Людмили Власюк перебуває неврологічне відділення клініки терапії. Її колегою є старший
лейтенант медичної служби Вікторія Зінченко,
котра вправно організовує роботу терапевтичного відділення. Варто відзначити, що за свою
роботу Вікторія Іванівна отримала Подяку від
Кабінету Міністрів України.
Приймальним відділенням нині опікується
підполковник медичної служби Оксана Яненко,
а підполковник медичної служби Олена Петракевич, бездоганно організовує роботу відділення медичної реабілітації та фізіотерапії. Ще
одна керівна посада – начальника відділення
медичного постачання – перебуває у надійних
жіночих руках лейтенанта медичної служби
Наталії Коваль.

Працівник Ольга Кондратюк прекрасно
проявляє себе на посаді завідувача лабораторного відділення клініки діагностики. До речі,
варто зауважити, що Ольга Степанівна у прикордонному шпиталі працює майже з самого
початку його заснування – із 1984 року.
Наші медики-прикордонниці вже неодноразово доводили, що не бояться труднощів. А
їх, особливо із загостренням ситуації на сході
країни, на жаль, тільки додалося. До київського
шпиталю почали привозити поранених бійців,
нерідко – із важкими травмами. Зрозуміло,
що вони пережили далеко не найприємніші
моменти свого життя. Тож до таких пацієнтів медики підходили з особливою увагою.
Адже в цих випадках треба було застосувати
не лише весь багаж лікарських знань. Нерідко
медсестрам вдавалося повернути усмішку на
обличчя пораненого прикордонника добрим
словом, умінням вислухати, підтримати та
знайти потрібні слова. Погодьтеся, на таке
здатна лише жінка. Однак наші жінки-медики
не бояться виконувати свої безпосередні
обов’язки навіть у «гарячих» точках Донбасу.
Так, молодший лейтенант Наталія Ромашова,
старший сержант Ірина Федорова та працівник
Лариса Мельник вже побували у зоні бойових
дій на сході України, де їхні знання та досвід,
без сумніву, стали незамінними.
Сьогодні, мабуть, не знайдеться таких професій і посад, із якими б не впоралася жінка.
Центральний клінічний госпіталь Держ
прикордонслужби став тому яскравим підтвердженням. Робота тут безперервно кипить
під пильним керівництвом його начальниці.
Кожен, наче невід’ємний гвинтик у важливому
механізмі, знає і виконує свою роботу. Можна
сказати, що білий халат ставить усіх медиків у
рівні умови. І неважливо, чоловік то, чи жінка,
головне – пацієнтів лікують і виліковують.
Та неможливо не відзначити, наскільки приємно, що наш відомчий шпиталь набув такого
жіночого обличчя з притаманною йому дбайливістю, бажанням допомогти й беззаперечно
високопрофесійним підходом до кожного
пацієнта.
n
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К А Л Е Й Д О С К О П

народна підтримка

від щирого серця!

Зірковий гість «Амбукова»
Один із ключових гравців Національної
збірної України з футболу та захисник ФК
«Дніпро» Артем Федецький на цілий день став
інспектором ВПС «Амбуків» Львівського загону.
Андрій КУЧЕРОВ
17 листопада 2015 року стало історичним для українського футболу – цього дня наша збірна вперше у рамках
плей-офф здобула право виступати на Чемпіонаті Європи. Згодом в Інтернеті з’явилося аматорське відео, де один із лідерів
синьо-жовтих – Артем Федецький привітав шанувальників
футболу патріотичними гаслами та тричі вигукнув «Слава
воїнам АТО!» Його енергійно підтримав весь український
сектор!
Це не єдиний приклад, що наочно свідчить про громадянську позицію багатьох наших футболістів. Вони морально та
матеріально підтримують бійців АТО, беруть шефство над підрозділами, які перебувають на передовій, закуповують необхідне технічне обладнання або спорядження тощо.
Артем Федецький – один із таких небайдужих спортсменів.
Він постійно підтримує військових, які відстоюють терито
ріальну цілісність України. Не забуває гравець «Дніпра» і про
прикордонників. Ще б пак, адже Артем – уродженець Нововолинська, від якого до найближчого польського містечка Грубешів – не більше 50 кілометрів. Іншими словами – футболіст
народився і виріс у прикордонні й дещо знає про службу охоронців рубежу.
Під час планової відпустки Артем із задоволенням відгукнувся на пропозицію відділу прикордонної служби «Амбуків»
Львівського загону на один день стати вартовим рубежу. Так
відомий футболіст, одягнувши камуфляж і відповідне спорядження, зайняв своє місце у прикордонному строю. Після
короткого інструктажу Артем почав відпрацьовувати індивідуальні вправи зі зброєю і тактичне пересування підрозділу у
бойових порядках. При цьому особливу увагу учасники навчань
приділили тренуванню евакуації пораненого та вмінню уникати
вогневого контакту з противником.
– Особисто я не розгубився, тактика дій на футбольному
майданчику та полі бою мають однакове коріння, – говорить

спортсмен. – Тільки дисципліна, згуртованість, тактичні заготовки унеможливлюють загальний хаос та поразку, тим більше
під час бойових дій. У цьому я переконався, діючи у складі
групи, – підсумував Федецький.
Наступним практичним заняттям стало переслідування
та затримання порушників кордону. Вправа ускладнювалася наявністю у незнайомців вогнепальної зброї. Однак
завдяки професійним діям усього складу групи, порушників
«вирахували» та незабаром на зап’ястях їхніх рук замкнули
наручники. Ніхто не постраждав. Завдання було успішно
виконано.
Коментуючи враження від практичних занять, Артем
Федецький сказав, що отримав справжнє задоволення від спільної з прикордонниками роботи, незважаючи на те, що вивчив
невеличку частку того, що необхідно знати справжньому вартовому рубежу.
Подякувавши «зеленим кашкетам» за навчання, гравець
«Дніпра» пообіцяв, що це перше, але не останнє спільне тренування і зауважив, що за потреби буде готовим приєднатися до
захисників Вітчизни.
n
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Волейбольна феєрія
В Одесі відбувся щорічний
турнір з волейболу пам’яті
командира Одеської авіаційної
ескадрильї Шаміля Гарєєва,
який за традицією проходить
під егідою Південного
регіонального управління
Держприкордонслужби України.
Олександр ЯКОВЕНКО
Шаміль Хасанович у 90-их роках
минулого століття командував Одеською
окремою авіаційною ескадрильєю, мав
вищу кваліфікацію льотчика-снайпера,
був талановитим пілотом, який налітав
у небі понад 6000 годин. Таку кваліфікацію у Радянському Союзі мали одиниці.
Командир, педагог, спортсмен,
льотчик від Бога – так завжди відгукувалися про Шаміля Гарєєва колеги.
Офіцер дуже вміло поєднував кар’єру
льотчика-прикордонника зі спортом
і був великим шанувальником волейболу. Команда однодумців під його
керівництвом неодноразово посідала
призові місця на різноманітних змаганнях з цього виду спорту. Тому і не
дивно, що протягом шістнадцяти років
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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прикордонники Одеської окремої авіаескадрильї є ідейними натхненниками
волейбольних змагань.
Не став винятком і рік нинішній. У
турнірі, що проходив у спорткомплексі
«Динамо», взяли участь шість команд.
Чотири з них представляли прикордонне
відомство: команди Південного регіонального управління, Одеського загону

Морської охорони, Одеського прикордонного загону та, звичайно ж, Одеської
окремої авіаескадрильї. Ще дві команди –
поліцейської служби охорони та СБУ, які
є традиційними учасниками турніру.
Уболівальники, котрі спостерігали
за змаганнями, не пожалкували, адже
на волейбольному майданчику вирували справжні спортивні баталії: емоції,
апеляції, тайм-аути, зміна тактики та
малюнка гри команд...
Протягом двох днів визначилися
фіналісти змагань і аутсайдери. Заключний день турніру розпочався із зустрічі
між командами СБУ та Одеського прикордонного загону, в якій охоронці кордону у спортивному протистоянні поступилися колегам-правоохоронцям, котрі
завоювали «бронзу».
У фіналі ж зустрілися команди Південного регіонального управління та Одеської
авіаескадрильї. У майже рівній боротьбі,
завдячуючи виваженості та досвіду, перемогу здобула команда авіаторів!
За словами учасників, турнір не
лише допомагає їм підтримувати фізичну
форму, але й щороку мобілізує їхню внут
рішню енергетику, дозволяє поспілкуватися у невимушеній обстановці, поділитися спогадами про минуле та планами на
майбутнє.
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Персонал Адміністрації Державної прикордонної служби України щиросердечно вітає
першого
заступника
Голови Державної прикордонної служби України генерал-лейтенанта
СЕРВАТЮКА Василя
Миколайовича з Днем
народження!
Своєю відданістю справі, завзятістю та талановитим керівництвом Ви завоювали безпереч
ний авторитет серед підпорядкованого персоналу і колег.
Де б не довелося проходити службу, Ви
завжди самовіддано, з почуттям високої відповідальності та офіцерської честі, із притаманними Вам принциповістю й працьовитістю виконували священний військовий
обов’язок.
Все це, а також компетентність, освіченість,
інтелігентність і виключний професіоналізм
привели Вас до високого військового звання
та відповідальної посади, на якій продовжуєте
служіння Батьківщині, що викликає заслужену
повагу й шанобливе ставлення колег і керівництва!
Шановний Василю Миколайовичу, прийміть
найдушевніші побажання щастя, добра, родинного затишку, здоров’я, благополуччя та довгих
років життя!
Нехай на непростому службовому шляху
Вас супроводжує вдача, натхнення і оптимізм!
Бажаємо нових успіхів і переможних звершень
на благо України!
Щиро
поздоров
ляємо з 65-річним ювілеєм генерал-майора
у відставці БІДАХА
Володимира Прокоповича!
Ви пройшли непрос
тий життєвий шлях,
присвятили себе благородній справі служіння
Батьківщині, здійснили
неоцінимий внесок у становлення прикордонної
служби.
Сьогодні Ви знову перебуваєте на самому
вістрі життя нашого відомства – очолюєте
Громадську раду при Адміністрації Держ
прикордонслужби, де гармонійно поєдн уєте
службовий досвід із мудрістю і знанням
життя.
Щиро бажаємо Вам, шановний Володимире
Прокоповичу, доброго здоров’я на довгі роки,
родинного щастя і добра, здійснення найзаповітніших мрій і задумів!
Нехай гарна доля, вдача та щирі друзі завжди
будуть Вашими вірними супутниками на теренах життя!
З повагою
персонал Адміністрації
Держприкордонслужби України
Рада організації ветеранів-прикордонників
Деснянського району Києва щиросердечно вітає
з 85-річним ювілеєм вдову прикордонника –
ТИЩЕНКО Ольгу Пилипівну!
Ви – доброзичлива, чуйна, по-справжньому
добра і уважна людина, життєва доля якої понад
30 років була пов’язана з державним кордоном,
його захисниками, сім’ями, дітьми, які разом із
чоловіками мужньо переносили труднощі, разом
відчували гордість за приналежність до Прикордонних військ.
Бажаємо Вам, шановна Ольго Пилипівно,
натхнення і світлої щирості Вашої великої
душі! Більше радісних подій і веселих новин!
Щоденного оптимізму і звершень! Щастя, міцного здоров’я, родинного благополуччя та багатьох благословенних років життя!
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