побратими
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Послідовна та плідна
співпраця

Стан охорони українсько-словацької ділянки
кордону та подальший розвиток
співробітництва між прикордонними
відомствами обговорили у Братиславі
Головні Прикордонні Уповноважені
України та Словацької Республіки.
стор.
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передовий досвід

«Броня» рветься у бій
Якщо в мирний час співпраця силових структур
помітна лише на рівні командування, то на війні
колір погонів товариша, котрий у
сусідньому окопі прикриває твою спину,
не має значення. Тож важко переоцінити
відчуття, коли у найскрутнішу мить
таки прибуває «важке» підкріплення
побратимів зі Збройних Сил.
стор.

6

Прикордонник
України – 1
FLETC: менше теорії
більше практики
Як підготувати військового чи
правоохоронця екстракласу? Для цього
варто ознайомитися роботою одного
з найкращих навчальних закладів
США – Федерального правоохоронного
навчального центру (FLETC).

7

стор.

Прикордонник
України
¹ 25 (5519)

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²

1 ËÈПÍß 2016 ÐÎÊУ

ÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Початок гібридної війни:
прикордонна сторінка

4-5
стор.

кордон за тиждень
Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî
1,660 ìëí îñ³á
òà 391 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Зàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 337 îñ³á,
çîêðåìà 6 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî

6 îäèíèöü çáðî¿
òà 94 áîºïðèïàñè

7Зàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 5,798 ìëí ãðèâåíü

2

Прикордонник
України
коротко
про головне

Д Е Р Ж А В А
офіційно

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№271/2016

Е-декларації:
старт дано
Державна служба фінансового
моніторингу України провела першу
серед держустанов презентацію
системи електронного декларування
та Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави та
місцевого самоврядування. Крім
цього, Національне агентство з питань
запобігання корупції представило
концепцію запуску нових систем
фінансового контролю та декларування
майна, а практичні рекомендації щодо
заповнення електронної декларації
надали представники проекту
Програми розвитку ООН «Прозорість
і доброчесність публічного сектору».
Нагадаємо, що система електронного
декларування для окремих категорій
чиновників має бути запущена 15
серпня нинішнього року. Як наслідок,
вже до 15 жовтня державні службовці
першого-третього рангів мусять
заповнити е-декларації.
Олена ТАЩИЛІНА

«Кольчуги»
повертаються
Секретар РНБО України Олександр
Турчинов під час візиту на державне
підприємство «Радіовимірювач»
зауважив, що нині завдання з
радіоелектронного захисту військ
і об‘єктів від ураження системами
високоточної зброї ворога вирішуються
недостатньо ефективно. За його словами,
Російська Федерація на окупованих
територіях активно застосовує проти
України потужні системи радіотехнічної
розвідки та радіоелектронної боротьби.
У зв’язку з цим Секретар РНБО
наголосив, що одним з першочергових
завдань є відновлення виробництва на
евакуйованому з Донецька до Запорізької
області ПАТ «Топаз» комплексів дальньої
радіотехнічної розвідки «Кольчуга КЕ»,
а також універсальних станцій
контролю радіоелектронної та цільової
обстановки нового покоління розробки
НДІ «Квант-радіолокація». «Наявність
таких сучасних засобів дасть змогу
своєчасно викривати наміри противника,
подавляти його електронні засоби зв’язку
та управління, блокувати застосування
БПЛА, приймати швидкі рішення
в складних умовах ведення бою», –
зазначив Олександр Турчинов.
Юрій ЗАНОЗ
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Про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, призваних під час другої черги
часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 15
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України,
керуючись підпунктом «є» пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу», постановляю:
1. Провести у червні — липні 2016 року звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період,
призваних під час другої черги часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України від 14 січня 2015 року № 15 «Про часткову мобілізацію».
2. Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування та вжити в межах
повноважень інших заходів, пов’язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, зазначених у статті 1 цього Указу, у тому числі з їх перевезенням до місць
проживання (перебування).

3. Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України,
Службі безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній спеціальній службі транспорту провести звільнення у визначені
терміни військовослужбовців, зазначених у статті 1 цього Указу, перевезення
звільнених військовослужбовців до місць проживання (перебування) і забезпечити їх комплектом польової форми одягу за сезоном та харчуванням під час
прямування до місць проживання (перебування).
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Україна – Словаччина

Послідовна та плідна співпраця
Стан охорони українсько-словацької
ділянки кордону та подальший розвиток
співробітництва між прикордонними
відомствами обговорили у Братиславі
Головні Прикордонні Уповноважені
України та Словацької Республіки
генерал-полковник Віктор Назаренко та
полковник Ладіслав Чемі.
Людмила ТКАЧЕНКО
На початку зустрічі Голова Держприкордонслужби України Віктор Назаренко поінформував
словацького колегу про обстановку на українському кордоні та зазначив, що на сьогодні вона
залишається динамічною, а на окремих ділянках –
напруженою, що пов’язано насамперед із агресією
Росії. Він також додав, що для врегулювання ситуації українське прикордонне відомство в межах
компетенції послідовно реалізує Мінські домовленості та Мирний план Президента України і що
важливим завданням на даний час є повернення
контролю над майже 410 кілометрами кордону з РФ.
Водночас Віктор Назаренко підкреслив, що
складна обстановка на Сході країни не знизила
рівень охорони західного кордону, зокрема й
українсько-словацької ділянки. Навпаки – він сут-

тєво підвищився. На спільному кордоні спостерігається стале зростання пасажиропотоку: торік
– на вісім відсотків, у поточному – на тринадцять.
Активно застосовується практика спільних патрулювань.
Окремим предметом обговорення керівників
відомств стала перспектива запровадження пішохідного та велосипедного руху через кордон у
пункті пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке».
Крім цього, значну увагу було приділено обговоренню проекту Угоди між Україною та Сло-

вацькою Республікою про співробітництво під час
контролю осіб, товарів і транспортних засобів, які
перетинають державний кордон у спільних пунктах
пропуску.
Також одним з важливих питань порядку денного зустрічі став проект Угоди між Україною та
Словацькою Республікою «Про внесення змін до
Угоди про місцевий прикордонний рух», що дозволить збільшити термін перебування мешканців
прикордонної зони до 90 днів та поширить свою
дію ще на 30 українських населених пунктів.
n

міжнародний форум

Сектор безпеки і гендерна рівність

Rapid Trident-2016
На Яворівському полігоні
розпочалися військові навчання Rapid
Trident-2016. Участь у них беруть
понад 1800 військовослужбовців
з 13 країн світу. До маневрів
залучено військових України, США
Канади, Великобританії, Болгарії,
Литви, Туреччини, Румунії, Грузії,
Молдови, Польщі, Норвегії та
Швеції. Переважна більшість
українських бійців має досвід участі
у бойових діях у зоні АТО. Під
час навчань використовуватимуть
бронетехніку та армійську авіацію,
а також проводитимуть стрільби.
Rapid Trident-2016 триватиме до 8
липня. Його метою є запровадження
в Україні передового досвіду армій
провідних країн світу та покращення
рівня взаємодії між підрозділами
Сухопутних військ США, України,
армій країн-учасниць НАТО і членів
програми «Партнерство заради миру».
Сергій ПОЛІЩУК

Президент України П. ПОРОШЕНКО
24 червня 2016 року

Делегація Держприкордонслужби взяла участь у конференції з питань
впровадження Національного плану дій України щодо імплементації Резолюції Ради
Безпеки ООН «Жінки, мир та безпека» у секторі безпеки і оборони України.
Ірина МАСТЕЛЬ
На форум прибули Спеціальний представник
Генерального секретаря НАТО з питань жінок,
миру та безпеки Посол Марріет Шуурман, Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євро-

атлантичної інтеграції України Іванна КлимпушЦинцадзе, заступник Міністра оборони України
з питань європейської інтеграції Ігор Долгов,
народні депутати, акредитовані в Україні військові
аташе, представники ООН, ОБСЄ, дипломатичного
корпусу та громадських організацій. Під час заходу
його учасники ознайомилися з передовими практиками країн-членів та партнерів НАТО з питань

забезпечення гендерної рівності в силових структурах, а також обговорили подальші кроки України,
спрямовані на ефективну реалізацію Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки
ООН «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року.
Під час свого виступу на тему «Сучасний лідер:
гендерний аспект» директор Департаменту персоналу
АДПСУ полковник Олена Волобуєва акцентувала
увагу присутніх на тому, що Державна прикордонна
служба надає рівні можливості для професійного розвитку та кар’єрного зростання усім категоріям військовослужбовців незалежно від статті. Це відбувається
шляхом реалізації державної політики рівних прав та
можливостей чоловіків і жінок в умовах військової
служби та правоохоронної діяльності.
Начальник науково-дослідного відділу Національної академії Держприкордонслужби України
полковник Олена Андрощук розповіла про роль
жінок у науковій діяльності прикордонного відомства. Старший офіцер управління міжнародного
співробітництва та євроінтеграції підполковник
Ольга Деркач зазначила, що Служба в межах компетенції виконує зобов’язання щодо реалізації Національного плану імплементації Резолюції Ради Безпеки ООН «Жінки, мир та безпека», адже здорове
середовище у відомстві має повною мірою відображати прагнення українського суспільства щодо
забезпечення принципу гендерної рівності.
n
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Джихад
по-таджицьки

Мирон СИДОР
На першому етапі тренувань за задумом організаторів піднялася велика хвиля і човен з рибалкою
віднесло у відкрите море. Сигнали, які чоловік подавав веслом, помітили з водної станції рятувальників.
Оперативному черговому Маріупольського загону
Морської охорони негайно повідомили, що в аква-

торії Азовського моря людина потребує допомоги.
Після зв’язку з нарядом командир чергового прикордонного катера віддав наказ вийти у зазначений квадрат для візуального пошуку та порятунку. Екіпаж
UMS вчасно помітив сигнали про допомогу та за
лічені хвилини прибув до човна. Рибалку прийняли
на борт катера, надали йому психологічну і медичну
допомогу, а човен узяли на буксир. По прибутті до
берега чоловіка передали на водну станцію.
Під час другого етапу маневрів співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій рятували відпочивальника, якого винесло в море на
надувному матраці. Вони швидко прибули до
місця пригоди на малому надувному човні та
вжили усіх необхідних заходів.
Третій етап навчань почався з повідомлення про
підозрілий предмет у воді. Співробітники аварійнорятувального загону спеціального призначення Маріуполя підійшли на безпечну відстань. Водолаз пірнув
під воду для візуального огляду знахідки, а його колега
спостерігав за надводною обстановкою. Переконавшись, що предмет не становить небезпеки, водолази
вилучили знахідку з води і попрямували до берега.
Керівник навчань, заступник начальника
Головного управління ДСНС в Донецькій області
Владислав Гусинський відзначив високий рівень
підготовки усіх учасників.
n

прикордоння

До сябрів по чорниці
З 1 липня на ділянці відділу
прикордонної служби «Березове» Луцького
загону розпочинається сезонний пропуск
місцевих жителів з 12 прикордонних
населених пунктів Рокитнівського
району Рівненської області на територію
Поліського лісгоспу Республіки Білорусь
для збору чорниці.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ
Селян пропускатимуть через кордон щодня із
шостої ранку до десятої вечора до 10 серпня. З 1
вересня до 15 листопада під час сезону збору журавлини та грибів пропуск відбуватиметься з восьмої
ранку до восьмої вечора. Повернення на територію України у день перетину рубежу обов’язкове.
Такий порядок погодили під час зустрічі начальники Луцького та Пінського прикордонних загонів.
Нагадуємо, що 2011 року між керівниками прикордонних відомств Республіки Білорусь та України
досягнуто домовленості про відкриття на ділянці
відділу «Березове» трьох тимчасових місць пропуску жителів прикордоння для збору дикоросів:
«Познань», «Березове» та «Дроздинь». Щороку тут
оформлюють більше 30 тисяч місцевих мешканців.
Втім навіть за таких сприятливих умов деякі селяни

3

гарячі будні

Безпечна акваторія

Прикордонники
Маріупольського загону Морської
охорони, спеціалісти Державної
служби з надзвичайних ситуацій
та Рятувальної аварійноводолазної служби Маріупольської
міської ради провели спільні
навчання з порятунку на морі
та виявлення вибухонебезпечних
предметів.

Прикордонник
України

намагають перетнути кордон поза офіційними пунктами. Так, протягом минулого сезону прикордонники затримали та повернули додому більше ста
осіб, 82 з яких – діти. Вже цьогоріч ще до початку
сезону повернуто 12 нетерплячих збирачів, а також
затримано одного порушника, якому скасовано пропуск для збору дикоросів на території Білорусі на
весь сезон та притягнуто до адмінвідповідальності.
Державна прикордонна служба нагадує про
адміністративну та кримінальну відповідаль-

ність за порушення законодавства України та
Республіки Білорусь з прикордонних і природоохоронних питань. Крім цього, існує можливість
скасування білоруською стороною досягнутих
домовленостей у разі систематичних порушень
українцями державного рубежу, прикордонного
режиму, незаконної вирубки лісу, розпалювання
багать, залишення побутового сміття, а також
через неповернення на територію України у визначений час.
n

співробітництво

Європейський рівень аналізу
Відбулася робоча зустріч
фахівців Держприкордонслужби з
представниками Європейської Агенції
FRONTEX, під час якої проведено
презентацію системи аналізу ризиків
у прикордонному відомстві України
та обговорено перспективні напрямки
співпраці у цій сфері.

Анастасія МАРЧУК
Спершу гості ознайомилися з основними елементами системи збору, узагальнення та аналізу
інформації в Адміністрації Держприкордонслужби,

Головному аналітичному центрі, Головному центрі
управління службою та ОКПП «Київ».
Згодом учасники зустрічі обговорили питання
участі представників Держприкордонслужби у
Мережі аналізу ризиків країн Східного Партнерства, а також у щорічних заходах, практичних
тренінгах і семінарах, які організовуються у рамках діяльності цієї мережі. Крім цього, йшлося
про залучення експертів з аналізу ризику Служби
та Агенції FRONTEX для спільних аналітичних
досліджень та обміну статистичною інформацією.
Варто зазначити, що дана зустріч є ще одним
кроком у реформуванні системи аналізу ризиків
вітчизняного прикордонного відомства відповідно
до Спільної інтегрованої моделі аналізу ризиків
(CIRAM 2.0) у контексті реалізації завдань Концепції інтегрованого управління кордонами.
n

В аеропорту Харкова
прикордонники спільно із
представниками СБУ та
Національної поліції затримали
двох громадян Таджикистану, які
виявилися членами терористичного
угруповання «Ісламська Держава»
та розшукувалися Інтерполом.
Терористів викрили під час
оформлення рейсу «Стамбул –
Харків» завдяки спрацюванню
бази даних Інтерполу. Серед
багажу таджиків знайшли
відеоуроки арабською мовою з
виготовлення вибухового пристрою,
який активується за допомогою
мобільного телефону, та літературу
екстремістського характеру. Також на
вилучених у чоловіків електронних
носіях містилися фотографії осіб зі
зброєю. Згодом затримані пояснили,
що планували влаштувати ісламську
революцію в Таджикистані.
Оксана ІВАНЕЦЬ

Наркомічуринці
Чималі плантації опійного
маку та коноплі виявили днями
прикордонники Луцького та
Чернігівського прикордонних
загонів спільно із представниками
Національної поліції. Грядки з 295
кущами снодійного маку терпляче
обробляв у своїй садибі 57-річний
житель одного з прикордонних
сіл на Волині. Врожай обіцяв
бути щедрим, адже цьому спряла
тепла волога погода. От тільки
односельцям не подобалися
агрономічні захоплення чоловіка,
тож вони поділилися інформацією
про «ботаніка» з прикордонниками.
У результаті все дбайливо вирощене
було знищене, а сам плантатор
тепер очікує на рішення суду. Його
«колега» – житель одного із сіл
Крюківського району Чернігівської
області – спеціалізувався на іншій
цікавій рослині – коноплі. На його
городі правоохоронці виявили майже
90 кущів «травички», вже готової
до косовиці. Результат той самий:
викорчувані конопельки згинули
у вогні багаття, а відомості про їх
власника внесено до ЄРДР.
Сергій ЯКИМЕЦЬ

Підпільна
«авіабаза»
Військовослужбовці Львівського
загону у взаємодії із співробітниками
СБУ, Національної поліції та
фіскальної служби виявили
неподалік кордону мікроавтобус
контрабандистів, партію білоруських
сигарет та квадрокоптер, яким
тютюнові вироби переправляли до
Польщі. Інформацію про можливу
протиправну діяльність здобули
оперативники прикордонного
відомства. Підпільну «авіабазу»
зловмисники облаштували у
приватному обійсті на околиці
міста Устилуг. Під час операції було
знайдено мікроавтобус «Мерседес» та
«дрон». А у підсобному приміщенні
виявлено також пульт керування
малим літальним апаратом та 35
блоків білоруських сигарет. До речі,
виявлений автомобіль вже потрапляв
у поле зору прикордонників.
Сподіваємося, що цього разу
його власник отримає заслужене
покарання.
Людмила ТКАЧЕНКО
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як це було

Початок гібридної війни: прикордо
Російська гібридна агресія жорстоко і безапеляційно перевернула
систему цінностей для мільйонів людей. Найважчим видався 2014 рік.
«Зелені кашкети» у багатьох місцях залишаючись єдиними представниками
української держави, сам на сам з численішим і краще озброєним підступним
ворогом. Проте вони не покинули палаючих рубежів без наказу, не зламалися.
Ми намагатимемося описати кожен з цих випадків, щоби жоден геройприкордонник не залишився безіменним, щоби жодного подвигу не забули. На
це підуть роки. А зараз пропонуємо вашій увазі підбірку фактів запеклого і
трагічного протистояння 2014 року.

14 квітня
На Сході почалася антитерористична операція.
Зоною її проведення визначено Донецьку та Луганську області.
17 квітня, м. Слов’янськ
Сепаратисти вперше захопили службовий автомобіль прикордонників, спеціальну техніку зв’язку
та зброю. Вартових рубежу доставили до міськради,
згодом відпустили.
3 травня, впс «Станично-Луганське»
Терористи взяли в полон прикордонний наряд
впс «Станично-Луганське» та доставили до захопленого управління СБУ в м. Луганськ.
11 травня, впс «Маріуполь»
Бойовики захопили аеропорт «Маріуполь».
12 травня, н. п. Астахове Луганської області
О 10.40 після здійснення моніторингу державного рубежу прикордонний наряд «Прикордонний патруль» під час руху на автомобілі ВАЗ-2121
«Нива» на околиці н.п. Астахове заблокувала група
озброєних осіб на автомобілі «Газель» без номерних знаків. Терористи без попередження відкрили
вогонь з автоматичної зброї. Прикордонники дали
гідну відсіч, знищили три легкових автомобілі
супроводу, вилучили зброю з пошкоджених авто
бойовиків.
17 травня, пункт пропуску «Довжанський»
Прикордонний наряд стримує численну групу
невідомих озброєних осіб, що намагаються потрапити на його територію з метою визволення раніше
затриманого громадянина Болотова (лідера самопроголошеної Луганської народної республіки), який
перебував під вартою в службовому приміщенні.
«Зелені кашкети» відбили спробу захоплення пункту
пропуску переважаючими силами противника.
Поранено одного в/сл.
21–22 травня, впс «Станично-Луганське»
Прикордонники відбили перший збройний
напад на впс «Станично-Луганське».
Поранено п’ятьох в/сл.
23 травня, впс «Бірюкове»
Група невідомих осіб (до 10 бойовиків) напала та
взяла у полон прикордонний наряд (двох в/сл).
27 травня, впс «Бірюкове»
Бойове зіткнення з групою бойовиків, що налічувала 30 – 40 осіб. Прикордонники знищили три
легкові автомобілі супроводу бойовиків і взяли в
полон пораненого терориста. Сепаратисти пошкодили службовий автомобіль Держприкордонслужби.
29 травня, впс «Станично-Луганське»
Близько 300 озброєних бойовиків облаштували
поблизу підрозділу блокпости та вогневі точки.
Уже вночі, з 00.30 до 02.30, відділ атакували
терористи. Вони вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Прикордонники зайняли кругову оборону та відкрили вогонь у відповідь. Загалом відбулося шість спроб захоплення прикордонного підрозділу. Бойовики зазнали втрат, було зафіксовано
чотири автомобілі швидкої допомоги для евакуації
поранених терористів.

30 травня, впс «Дякове»
Відбувся бій з групою бойовиків, які переміщували через кордон зброю до Слов’янська. Противник зазнав втрат. Захоплено автомобіль «Газель»,
чотирьох громадян України, одну громадянку РФ,
зброю та боєприпаси: АК-74 – 27 штук; пістолет ПМ
– 2 штуки; РПГ-26 – 5 штук; ПК – 4 штуки, СВД – 5
штук; магазин до АК-74 – 36 штук; магазин до СВД –
9 штук; зенітний коліматорний приціл – 2 штуки; граната РГД-5 – 95 штук; граната Ф-1 – 102 штуки; світлошумова граната – 1 штука; трубки холодної присрілки кулемета ПК – 2 штуки; набої калібру 12,7 мм
– 40 ящиків; набої калібру 7,62 мм – 22 ящики та 5
пачок; набої калібру 5, 45 мм – 12 ящиків.
Поранено п’ятьох в/сл.
2–3 червня, м. Луганськ
Відбувся штурм управління Луганського загону з
використанням усіх видів стрілецької зброї, у тому числі
великокаліберної та гранатометів. Прикордонники організували кругову оборону і прийняли бій. Вартові рубежу
знищили приблизно 10 сепаратистів, понад 40 поранили.
Терористам так і не вдалося захопити управління загону.
Свої позиції прикордонники залишили лише за наказом
керівництва в ніч з 3 на 4 червня 2014 року.
Поранено тринадцятьох в/сл.
4 червня, впс «Свердловськ»
Бойовики захопили пункт пропуску «Червонопартизанськ».
4 червня, між впс «Дмитрівка» та «Дякове»
Приблизно 250–300 бойовиків напали на позиції
2-ої мотоманевреної групи Держприкордонслужби.
Прикордонники знищили трьох бойовиків, обслугу
АГС, автомобілі ВАЗ-2121 та УАЗ з боєприпасами.
5 червня, пункт пропуску «Довжанський»
Близько 200 бойовиків, озброєних автоматичною зброєю, кулеметами, РПГ та СВД, заблокували
пункт пропуску, де після передислокації виконував
завдання з охорони державного кордону персонал
впс «Бірюкове», вимагали здати зброю та прийняти присягу ЛНР. У зв’язку із загрозою життю та
здоров’ю персоналу прийнято рішення про вихід
прикордонників через територію РФ.
5 червня, пункт пропуску «Маринівка»
Терористичний батальйон «Восток» здійснив
напад на пункт пропуску із застосуванням БТР-80
та чотирьох автомобілів КамАЗ, обладнаних крупнокаліберними кулеметами, одного броньованого
вантажного автомобіля «Урал», трьох мікроавтобусів і чотирьох легкових автомобілів. Особовий склад
мотоманевреної групи та впс «Дмитрівка» під час
бою знищив броньований автомобіль «Урал» з екіпажем, крупнокаліберну зенітну установку з обслугою
та обслугу ПЗРК. Бій тривав до 20.00, під натиском
прикордонників терористи були змушені відступити.
У результаті бою українські воїни захопили ворожий
БТР-80 (екіпаж знищено), вантажний автомобіль
КамАЗ, 12,7 мм крупнокаліберний кулемет НСВТ,
два 7,62 мм кулемети Калашникова, 30 одиниць стрілецької зброї, два РПГ-7В, сім РПГ-22.
Поранено шістьох в/сл.
13 червня
Виставлено три блокпости в н. п. Тарани, Олексіївське та на перехресті доріг біля н. п. Кринички. Зве-

дений загін від Національної гвардії України прикрив
державний кордон на напрямку Ольховчик (РФ) – Григорівка. Взято під контроль 171 км державного кордону.
14 червня, м. Маріуполь
У районі заводу «Азовсталь» із засідки з автоматів, гранатометів та снайперської зброї бойовики
обстріляли колону автомобілів Держприкордонслужби, що рухалися з Навчального центру до управління Донецького загону.
Загинуло чотири в/сл. та один працівник,
поранено десятьох в/сл.
17 червня, н. п. Олексіївське
Бойовики здійснили обстріл позицій тактичного
угруповання «Кордон» з мінометів (обстріл вівся у 2
нальоти: перший – з 01.20 до 01.30; другий – з 01.50
до 02.18).
Поранено тринадцятьох в/сл.
20 червня, пункт пропуску «Ізварине»
Незаконні збройні формування здійснили напад
із застосуванням мінометів та гранатометів. Під
натиском бойовиків прикордонники були змушені
відступити. Персонал відійшов з пункту пропуску
«Ізварине» на територію РФ через пункт пропуску
«Донецьк». ТУ «Кордон» виставило додаткові сектори «Д» біля ППр «Довжанський» та «Е» (висота
308) біля Свердловська. Узято під контроль 250 кілометрів деражвного кордону.
Поранено вісьмох в/сл.
20 червня, пункт пропуску «Довжанський»
Незаконні збройні формування здійснили напад
на прикордонний пункт із застосуванням мінометів,
гранатометів. Особовий склад сектору «Д» під час
бою знищив броньований автомобіль «Урал» сепаратистів з екіпажем, великокаліберну зенітну установку з обслугою та обслугу ПЗРК. Під натиском
бойовиків прикордонники були змушені відступити.
21-22 червня, н. п. Виселки
Бойовики обстрілювали з мінометів та артилерійських систем командний пункт ТУ «Кордон»,
розгорнутий в н. п. Виселки. Згодом частина КП
перемістилася до КП 79-ої окремої механізованої
бригади, а частина залишалася у ППр «Успенка».
22 червня, с. Чугінка
Під час прямування прикордонної колони з
с. Городище до с. Чугінка приведено в дію вибу-

ховий пристрій на узбіччі дороги та з відстані
600 метрів здійснено обстріл з мінометів і снайперських гвинтівок. «Зелені кашкети» напад відбили.
Поранено одного в/сл.
25 червня, н. п. Дмитрівка
На околиці н. п. Дмитрівка Шахтарського району
Донецької області здійснено мінометний обстріл
колони 7-ої ММГ ЗхРУ.
Поранено одного в/сл.
28 червня, впс «Свердловськ»
Під час розвідувально-пошукових дій прикордонний наряд на БТР-80 підірвався на протитанковій
міні.
Поранено двох в/сл.
2 липня, впс «Новоазовськ»
Сепаратисти обстріляли з мінометів пункт пропуску «Новоазовськ».
Загинуло троє в/сл., поранено – сімох.
4 липня, пункт пропуску «Довжанський»
Терористи обстріляли пункт пропуску «Довжанський».
Поранено одного в/сл.
5 липня, н. п. Юганівка
Прикордонний наряд виявив поблизу позицій
впс «Станично-Луганське» корегувальників артилерії зі складу ДРГ російських найманців.
Прикордонники відкрили прицільний вогонь з
гранатометів і групової автоматичної зброї. Терористів було знешкоджено, прицільність вогню артилерії
противника по табору зменшилася.
5 липня, н. п. Обрив
З боку РФ до узбережжя в районі поста технічного спостереження причалило два маломірних
плавзасоби. З них висадилися на берег близько 15
осіб, які обстріляли ПТС «Обрив» з мінометів і стрілецької зброї. Прикордонники вступили в бій.
Загинув один в/сл., поранено – сімох.
7 липня, місце розташування зведеного бойового загону ТУ «Північ»
Місце розташування зведеного бойового загону
тактичного угруповання «Північ» обстріляно диверсійною групою з шести 82-мм мінометів.
Поранено п’ятнадцятьох в/сл.
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онна сторінка
2 серпня, пункт пропуску «Довжанський»
Ворог обстріляв прикордонний наряд під час
виходу з опорного пункту.
Загинув один в/сл., поранено – двох.

2 вересня, н. п. Саханка
Прикордонний наряд прийняв бій у районі н. п.
Саханка поблизу Маріуполя.
Поранено трьох в/сл.

3 серпня, н. п. Юганівка
З території РФ здійснено артилерійськомінометний обстріл н. п. Камишне, де виконувала
завдання бойова група ММГ «Юганівка».
Поранено одного в/сл.

2 вересня, н. п. Камишне
Артилерійський обстріл угруповання «Північ»
з РСЗВ «Град». Під час бою прикордонники завдали
значних втрат терористам, захопили зброю, вибухівку і боєприпаси противника.
Поранено двох в/сл.

6–7 серпня, н. п. Зеленопілля
Після 22-денної героїчної оборони кордону,
здійснено прорив з «Довжанського котла» під постійними масованими обстрілами терористів та з території Росії. Прорив тривав три доби.
Загинуло десять в/сл., поранено – тридцять
шістьох, зникло без вісті – п’ять.
6–7 серпня, Донецька область
Під час маршу та виведення колони з оточення прикордонники неодноразово потрапляли
під мінометний та реактивний обстріл терористів.
Поранено двох в/сл.
7 серпня, н. п. Лисиче
Автомобілі «УАЗ» та «Газель» підірвалися на
радіокерованих пристроях.
Загинув один в/сл., поранено – чотирьох.
11 липня, н. п. Зеленопілля
О 02.10 терористи обстріляли з установки залпового вогню «Град» підрозділи ЗСУ та сектору «Г»
тактичного угрупування «Кордон».
Загинуло четверо в/сл., поранено – трьох.
11 липня, впс «Бірюкове»
З території РФ обстріляно позиції зведеного
загону підрозділів ДПСУ та ЗСУ. Під час евакуації
поранених українських воїнів прикордонний БТР-80
знищено вогнем противника.
Загинуло троє в/сл., поранено – двох.
12 липня, н. п. Кожевня
Під час виконання бойового завдання підірвався
на фугасі БТР-70.
Загинуло двоє в/сл., поранено – двох.
16 липня, впс «Станично-Луганське»
Бойове зіткнення з ДРГ противника. У лісопосадці за два кілометри від державного кордону в
Станично-Луганському районі прикордонний наряд
натрапив на групу бойовиків, що встановлювала
вибуховий пристрій. Зав’язався бій.
Загинуло двоє в/сл.
16 липня, впс «Бірюкове»
Терористи обстріляли позицію зенітноартилерійського розрахунку з реактивних систем
залпового вогню «Град».
Поранено одного в/сл.
21 липня, н. п. Юганівка
З території РФ обстріляно з 122-мм САУ 2С1
«Гвоздика» та 122-мм гаубиць «Д-30» базовий табір
«Юганівка» зведеного загону Луганського прикз.
Поранено п’ятьох в/сл.
22 липня, пункт пропуску «Маринівка»
Збройний напад з боку РФ та з району н. п.
Маринівка із застосуванням САУ і танків. Українські
воїни знищили ворожий БМП та БТР.
22 липня, пункт пропуску «Довжанський»
Терористи тричі обстріляли ППр з установки
БМ-21 «Град» та автоматичних 82-мм мінометів 2Б9
«Васильок».
Поранено двох в/сл.
24 липня, н. п. Маринівка
Озброєні сепаратисти напали на пункт пропуску

«Маринівка» та обстріляли з мінометів місце розташування підрозділів сектору «Б» ТУ «Кордон».
Поранено одного в/сл.
25 липня, н. п. Маринівка
Озброєні терористи напали на пункт пропуску
«Маринівка» і намагалися прорватися на територію
України автомобілем ГАЗ-66 в обхід пункту пропуску. Автомобіль знищено.
Загинув один в/сл.
25 липня, н. п. Дякове
Сепаратисти спробували захопити прикордонний
підрозділ, обстріляли з танків та артилерійського озброєння позиції прикордонного сектору «В» ТУ «Кордон»
на межі між Донецькою та Луганською областями.
Загинув один в/сл., поранено – трьох.
27 липня, пункт пропуску «Довжанський»
Мінометно-гаубичні обстріли. Випущено понад
250 снарядів.
Загинуло четверо в/сл., поранено – сімох.
28 липня, впс «Красна Талівка»
Чотири обстріли ПТРК з території РФ пункту
пропуску «Красна Талівка». Знищено адміністративні
будівлі відділу та прикордонну спостережну вишку.
Напад ДРГ з території РФ. Диверсанти здійснили п’ять
пострілів з гранатометів, вели постійний вогонь зі стрілецької зброї, в тому числі кулемета. Атаку відбито.
Поранено трьох в/сл.
31 липня, впс «Амвросіївка»
Уночі терористи спробували захопити впс «Амвросіївка», здійснили 5 пострілів з гранатометів, вели
постійний вогонь зі стрілецької зброї, в тому числі
кулемета. Пошкоджено адміністративну будівлю
відділу. Атаку відбито, НЗФ відступили. Прикордонники захопили ворожий вогнемет «Шмель», бронебійні набої 7,62 мм
Загинуло п’ятеро в/сл., поранено – дев’ятьох.
31 липня, н. п. Герасимівка
Терористи обстріляли блокпост «Герасимівка» і
спробували його захопити.
Поранено двох в/сл.
1 серпня, н. п. Герасимівка
Сепаратисти обстріляли блокпост «Герасимівка» зі 152-міліметрових гармат.
Поранено одного в/сл.

8 серпня, н. п. Мілове
Мінометний обстріл впс «Мілове».
Поранено чотирьох в/сл.
10 серпня, впс «Станично-Луганське»
Обстріл з 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» та 122-мм
гаубиць «Д-30» базового табору прикордонників.
Загинуло четверо в/сл., поранено – п’ятьох.
14 серпня, н. п. Авмросіївка
Прикордонний наряд виявив групу озброєних
осіб. Під час затримання бойовиків зав’язався бій.
Напад було відбито, а проникнення на територію
України не допущено.
Загинув один в/сл., поранено – двох.
23 серпня, н. п. Лисиче
Прикордонники зупинили рух колони бойовиків (близько 10 одиниць техніки), унаслідок чого
зав’язався запеклий бій. Вартові рубежів знищили
2 автомобілі КамАЗ з живою силою, озброєнням та
боєприпасами.
Загинуло двоє в/сл., поранено – чотирьох.
25 серпня, впс «Красна Талівка»
2,5 години тривав бій з російською ДРГ. Ворога
підтримували міномети, 2 БТР, 2 БМП та вперше з
моменту початку бойових дій на Донбасі Росія застосувала проти українських прикордонників бойові
вертольоти Мі-24.
Загинуло четверо в/сл., поранено – чотирьох.
27 серпня, н.п. Сизе
Під час руху БТР-80 підірвався на протитанковій
міні. На місці підриву надано невідкладну медичну
допомогу пораненим та здійснено організований відхід.
Поранено вісьмох в/сл.
31 серпня, неподалік Маріуполя
Терористи обстріляли з берега катер Морської
охорони Маріупольського ЗМО. У катер влучило
п’ять ракет, у результаті чого на борту виникла
пожежа та детонація боєкомплекту.
Загинуло троє в/сл., поранено – трьох.
1 вересня, н. п. Саханка
Мобільна група з чотирьох прикордонників виявила та вступила у бій з добре озброєною численною
ДРГ противника.
Загинув один в/сл.

4 вересня, н. п. Лебединське
Поблизу блокпоста розвіддозор потрапив у
засідку. Зав’язався запеклий бій.
Поранено одного в/сл.
4 вересня, н. п. Комінтернове
Бойовий розвідувальний дозор вступив у бойове
зіткнення з противником.
Поранено двох в/сл.
9 вересня, впс «Біловодськ»
Автомобіль, на якому прямував прикордонний
наряд, наїхав на фугас.
Загинуло троє в/сл., поранено – двох.
12 вересня, н. п. Старогнатівка
Розвідувально-бойова група потрапила у засідку.
Поранено трьох в/сл.
10 жовтня, н. п. Новотроїцьке
Сепаратисти обстріляли колону оперативнобойової комендатури «Чоп» у складі двох автомобілів (КрАЗ, УАЗ), у яких було 12 в/ сл.
Загинуло двоє в/сл., поранено – п’ятьох.
31 жовтня, впс «Біловодськ»
На фугасі підірвався службовий автомобіль УАЗ.
Загинув один в/сл.
12 листопада, блокпост № 6
Прикордонний наряд вступив у бій з ДРГ противника.
Поранено одного в/сл.
14 листопада, н. п. Курахівка
Обстріл позиції прикордоників.
Загинув один в/сл.
3 грудня, впс «Станично-Луганське»
Під час проведення спільних розвідувальнопошукових дій з підрозділами СБУ, МВС та ЗСУ
на відстані до кілометра від державного кордону на
невідомому вибуховому пристрої підірвався бойовий
автомобіль «Кугуар».
Поранено трьох в/сл.
Війна на цьому не завершилася. Попереду були
запеклі бої за Дебальцеве, безперервні обстріли
Майорська, оборона Мар’їнки та багато інших важких і трагічних моментів. І сьогодні вздовж усієї лінії
розмежування мало не щодня «працюють» міномети,
артилерія, танки сепаратистів, намагаються прорватися ворожі ДРГ, ходять на штурм цілі підрозділи
російсько-терористичних формувань. Новотроїцьке,
Зайцеве, Золоте, Волноваха і багато інших населених пунктів, чиї назви викликають жах в обивателів, стали небезпечним місцем служби для вартових
рубежу. Вони продовжують стійко, професійно, а
часто і героїчно виконувати свої обов’язки, незважаючи ні на що. Але переломний період, коли «зелені кашкети» втратили найбільше патріотів, коли змінювалася їхня свідомість, коли чоловіки і жінки зранку ішли
з дому на службу, а потрапляли на війну, коли вчорашні правоохоронці ставали справжніми воїнами –
це, без сумніву, 2014 рік. Окупант ще сильний і навряд
чи в найближчому майбутньому завдання вартових
рубежу стануть легшими або безпечнішими, проте
загартовані у полум’ї чотирнадцятого року вони
готові до всього.
n
Підготував Володимир ПАТОЛА
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побратими

«Броня» рветься у бій
Якщо в мирний час співпраця силових структур помітна лише
на рівні командування, то на війні колір погонів товариша, котрий у
сусідньому окопі прикриває твою спину, абсолютно не має значення.
Прикордонники, як досвідчені дозорні, часто надають суміжним
підрозділам розвідувальну інформацію. З іншого боку важко переоцінити
відчуття, коли у найскрутнішу мить таки прибуває «важке»
підкріплення побратимів зі Збройних Сил. Так було у червні 2015 року під
Мар’їнкою, коли в розпал смертоносного зіткнення на підмогу «зеленим
кашкетам» і бійцям механізованих частин прийшли танки третього
окремого батальйону «Звіробій».
Чим живуть, за що воюють, про що мріють і яким бачать майбутнє
українського війська танкісти, ми поцікавилися у Тетяни – офіцера
танкового батальйону по роботі з особовим складом.

Спілкувався Володимир ПАТОЛА
Третій окремий танковий батальйон «Звіробій» Збройних Сил України – унікальний
підрозділ з промовистим девізом: «Ворогів
багато, а нас – рать». Формувався він переважно з добровольців. У вересні 2014 року
після Іловайської трагедії новобранці добре
розуміли смертельну небезпеку, з якою неминуче зустрінуться. Після місячної підготовки
у 169-ому навчальному центрі ЗСУ «Десна»
воїни вирушили в зону АТО і прийняли перший
жорстокий бій. Далі були Волноваха, Гранітне,
Чемарлик, Новоселівка, Маріуполь, Авдіївка,
Піски, Опитне, Водяне, Донецький аеропорт,
шахта «Бутівка», Мар’їнка, Зайцеве – це далеко
не повний перелік гарячих точок російськоукраїнської війни, де «Звіробій» давав рішучу
відсіч ворогові.
Два роки тому волонтер з позивним «Білка»
разом з іншими небайдужими співвітчизниками
виготовляла маскувальні сітки, «кікімори» та
«лєші», возила допомогу з-за кордону. Лінії
фронту тоді ще не існувало, тож зібрати і своєчасно довезти до блокпостів найнеобхідніше
було складною та небезпечною справою. Аби
уникнути проблем, вирішили організувати
склади у ближньому тилу на базі «Звіробою»
і вже звідти доставляти вантаж у найгарячіші
точки. Під час фронтових поїздок часто доводилося залишатися у військовій частині. Офіцери
Збройних Сил добре знали Таню і, зрештою,
запропонували їй укласти контракт.
– Це не було швидким рішенням. Не відпускали волонтерська робота, син, дім. Але якщо
жінка відчуває, що може стати воїном – вона ним
стає. Аби привернути увагу до проблем війни,
застосувати набутий досвід, піднімати бойовий
дух і просто слідкувати за тим, на що чоловіки
часто не звертають уваги.

Тетяна скаржиться: хлопці не пускають її на
бойові виходи. А побратими Тані «по-секрету»
поділилися, що «замполіт» вправно і з задоволенням водить тридцятитонну бойову машину на
марші. При цьому, з вигляду Тетяна – просто тендітна жінка, яка в цивільному одязі на вулиці мирного містечка нічим не відрізнялася б від інших.
Її професію видає хіба що камуфляж і трішки –
очі. Однак вже з перших слів стає зрозумілим – це
бойовий офіцер із сильним характером та громадянською позицією.
ПРО ТЕ, ЧОМУ ПОТРІБНО ІТИ В АРМІЮ
Чому потрібно іти в армію? Тому що в Україну прийшла війна і крім нас ніхто її не закінчить.
Чому треба підписувати контракт? Бо хто, якщо
не ми? Боляче чути від поважних «експертів»,
що ми ніколи нічого не змінимо. Базіканням – ні.
Багато професійних військових запасу, які розчарувалися в системі, знайшли собі інше ремесло.
На жаль. Але сьогодні ситуація змінюється:
маємо все більше прекрасних хоробрих бійців,
розумних ідей, справжніх бойових командирів. Їх
менше ніж хотілося б. Тому Тетяна закликає чоловіків, а тим паче – професійних військових, які
вірять в Україну, у свої сили і готові боротися за
сьогодення та майбутнє нашої держави, залишити
теплі дивани. Легко не буде, окрім зовнішнього
ворога достатньо внутрішніх проблем. Але наші
діди ніколи не дозволяли чужинцю топтати чоботом свою землю. Як справжні українці, нащадки
козацького роду, ми повинні захистити її.
ПРО ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
Посилати випадкових людей, п’яниць чи
мисливців за наживою в армію – неприпустимо.
Військовий повинен бути готовим до того, що
він не може робити те, що хочеться. Є Статут,
який потрібно знати, режим, якого необхідно
дотримуватися. У бойових умовах кожен повинен розуміти, що він робить, та усвідомлювати
наслідки своїх дій. Відтак батальйон «Звіробій»

запрошує усіх молодих людей, яким небайдужа
доля нашої країни. Незважаючи на політичну
ситуацію, недостатність державної інформаційної підтримки, розчарування військовою службою чи взагалі політикою, не треба критикувати
керівництво, сидячи на дивані. Це, звичайно,
простіше. Але якщо хочеться щось змінити –
необхідно прийти і показати, як потрібно робити.
ПРО ТИХ, НА КОГО ЧЕКАЄ БАТАЛЬЙОН
«Звіробій» чекає на професіоналів: офіцерів,
здатних організувати службу, солдатів, готових
іти у бій, водіїв та інструкторів, здатних показати, як має їздити і стріляти боєць, розумних
інженерів, котрі підкажуть, що можна змінити,
як оновити устаткування. Ви потрібні війську по
всій лінії фронту вже сьогодні. Не повинно бути
упередження, що служити іде лише той, у кого
щось не склалося в житті, кому просто більше
немає чим зайнятися. Повірте, ми вийдемо з
війни з перемогою, професійною армією та повагою в суспільстві до військової форми.
ПРО ЗМІНУ ОСОБИСТОСТІ
Неправильно було б говорити, що на війні
змінюється особистість. Просто хлопці стають
набагато мужнішими. Люди стоять перед вибором, бачать смерть, поранення, каліцтва. Стикаються з тим, що або вони, або ніхто. Їм немає на
кого розраховувати, крім себе і свого побратима.
Дуже чітким і гострим стає відчуття справедливості. Міняються пріоритети. Матеріальні речі
відходять на другий план. Духовні – стають
важливішими. Хтось починає вірити в Бога,
хтось – відповідати діткам на листи, дякувати
за малюнки. Хтось починає розуміти, що багато
пропустив у мирному житті.
ПРО УЛЮБЛЕНЦІВ
Коли заходимо в розбиті села – там є котики
та собачки, кинуті напризволяще. Кожна ситуація
різна. Тваринка підходить до людини, тому що
також хоче їсти, щоб вижити. Їй страшно і вона розраховує на те, що людина нагодує та прихистить.
Усі тваринки, які живуть у підрозділі, підібрані у
посадках, містах, буферних зонах, на розбитих
заправках. Кожна – з історією. У котів своя справа –
боротися з мишами. Собаки дуже швидко без особливої підготовки починають нести варту. Служать
з особливою відданістю. Дуже довго в батальйоні
жив голуб. Птах був талісманом підрозділу. Любив
сидіти на плечі, їв з руки. Його дуже любили. Але,
на жаль, зник за загадкових обставин. Тоді живими
талісманами батальйону стали вівчарки Муха і
Рекс та «собачий взводний» – Мала Муха. Усі вони
– гроза «аватарів» і надійні охоронці. Солдати не
залишають улюбленців, яких приручають. Чотири-

лапі або йдуть з бійцями до кінця і їдуть з ними
додому, або передаються по зміні та залишаються
служити в підрозділі.
ПРО КОНФЛІКТ ПОКОЛІНЬ
На передовій не має бути конфлікту поколінь. Зараз прийшли молоді лейтенанти, які
ще не були на фронті. Є й солдати, котрі були
доволі успішними у цивільному житті, воювали
з моменту створення «Звіробою» і розуміють
багато речей, яких не описують у підручниках.
Абсолютно нормально, коли такі солдати передають бойовий досвід молодим офіцерам, які
завтра стануть їхніми командирами. На передовій значно менше усіляких формальних упереджень. Ситуація така: і за себе, і за того хлопця.
ПРО ТЕ, ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЄ «НА
ПЕРЕДКУ»
Домашнього тепла, оченят сина, бачити як
він росте і мужніє, дитячого сміху. Можливість
ротації поки не розглядається, адже війну ще не
закінчено.
ПРО ТЕХНІКУ
Це – окрема тема. Майже всі авто – волонтерські, ремонт проводиться за власні кошти або
за допомогою тих же волонтерів. Навіть танки
інколи доводиться ремонтувати своїми силами.
Фахівців не вистачає. Незважаючи на всі труднощі, військовослужбовці до своїх машин ставляться дуже ніжно, можна сказати – зворушливо.
У кожного танка є ім’я. Деякі екіпажі пишуть
назви своїх регіонів, інші називають «машинки»
іменами дружин, коханих жінок, дівчат…
ПРО СТРАХ І СОВІСТЬ
Народ звик до війни на Сході. Багато хто навіть
перестав цікавитися новинами. Горе і біль залишилися у близьких, у кого на фронті найрідніші. Чи це
не продуманий хитрий план противника – виснажити морально українську націю та її військо? Чи
так просто ми опустимо руки? Хлопці готові знищувати ворога, іти вперед, звільняти свою землю.
Звичайно є страх. Не боїться тільки дурень. Усі розуміють, що відбувається. Але українська земля зараз
потребує допомоги і розраховує на нас – своїх дітей.
Сьогодні батальйон «Звіробій» у бій не посилають,
виконуючи умови Мінських домовленостей. Це
негативно впливає на морально-психологічний стан
хлопців. Адже коли в країні іде війна, «броня» має
працювати: захищати побратимів на передовій та
тих, хто стоїть за нами: дітей, їхню віру в нас, наше
та їхнє майбутнє. Відступати нікуди. Поки що без
наказу танкісти не можуть вступити в бій за нашу
землю. Проте дуже чекають цього наказу. У батальйоні здоровий дух. «Броня» рветься в бій.
n
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передовий досвід
У чому секрет
успіху найпотужнішої
країни світу? Як
підготувати військового
чи правоохоронця
екстракласу?
Для цього варто
ознайомитися роботою
одного з найкращих
навчальних закладів
США – Федерального
правоохоронного
навчального центру
(FLETC), який готує
фахівців, зокрема, й
для структур, що
займаються охороною
кордонів Сполучених
Штатів Америки.

FLETC:
менше теорії
Олексій ШИНКЕВИЧ
Історія об’єднаного центру підготовки персоналу для правоохоронних органів розпочалася
ще 1970 року. Спочатку заклад функціонував
як бюро Міністерства фінансів США та проводив навчання в тимчасових місцях дислокації
у Вашингтоні. Згодом американські посадовці
вирішили, що найкращою базою для такої масштабної установи може послугувати колишній
військово-морський аеродром Глінко. Відтоді
слухачі FLETC користуються потужною інфраструктурою, залишеною у спадок від ВМС
США.
У вересні 1975 року FLETC у Глінко здійснив
перший набір студентів, а 2003-го став підрозділом Міністерства безпеки США. Це відображає
головну місію Центру – забезпечення внутрішньої безпеки держави з метою недопущення
трагедій на зразок тієї, яка трапилася 11 вересня
2001 року. Американці переконані, що одного
лише матеріального забезпечення для формування високого професіоналізму правоохоронців недостатньо. Важливе значення має вірність
національним символам, почуття громадянської
самосвідомості й професійного обов’язку, а
також культивування лідерства. На відповідних
засадах здійснюється комплектування й правоохоронних структур, які виконують завдання з
охорони державного кордону США. Федеральний правоохоронний Навчальний центр готує
фахівців для більш ніж 85 Федеральних агенцій.

– більше практики

Як міжвідомча навчальна організація FLETC
зібрав найкращих професіоналів з усіх необхідних спеціальностей. Приблизно третина інструкторів – постійні працівники закладу. На решту
викладацьких посад тимчасово призначають
федеральних офіцерів і дослідників із діючих
правоохоронних органів або тих, хто нещодавно
звільнився зі служби. Безумовно, такий підхід
забезпечує баланс між майстерністю, досвідом
і сучасним розумінням завдань правоохоронної
служби.
Значне місце в навчальному процесі FLETC
посідає методична підготовка інструкторів. Це
робиться для того, щоб вони постійно підвищували кваліфікацію та в подальшому проводили
тренінги для всіх відділень Центру і міжнародних партнерських організацій. Примітно, що
покращуючи здатність інструктора проводити
ефективне навчання, акцент робиться на усвідомленні основних цінностей, які повинні сповідувати правоохоронці – чесність, хоробрість та
співчуття.
Під час підготовки інструкторів особлива
увага звертається на вміння застосовувати інтерактивні методи навчання (рольові ігри, практичні
вправи, групова робота), набуття практичних
навиків презентації, управління аудиторією, комунікацію тощо. При цьому, наприклад, лекція не є
пріоритетною, оскільки вважається, що відсоток
засвоєння матеріалу під час такого заняття дуже
низький. Тому основою є практичні заняття, а лекції проводять в інтерактивному режимі.
Цікавою особливістю проведення практичних занять є постійна участь у них акторів, яких

24 кімнати для боротьби, басейн, спортивна зала, прилеглі
до неї невеличкі будівлі з різноманітними тренажерами та
гімнастичне містечко – все це у розпорядженні студентів.
Штаб-квартира та основна навчальна база
Центру розміщені в місті Глінко. Викладачі
широко застосовують дистанційний метод
навчання за допомогою сучасних комп’ютерних
технологій, що дає змогу суттєво розширити
коло слухачів. Поглиблюючи вже існуючі методики навчання, FLETC повсякчас шукає і
розвиває альтернативні технології, особливо
комп’ютерні симулятори і моделювання. До речі,
тут розробляються та впроваджуються програми
підготовки персоналу і для міжнародних правоохоронних академій в Гапоне, Ботсвані, Угорщині
та Таїланді.

до Центру запрошують постійно. Трапляється,
що під час підготовки їх навіть більше ніж слухачів. Артисти професійно грають ролі порушників, злочинців, жертв, свідків тощо.
Бажаючі потрапити на роботу до будь-якого
правоохоронного органу США повинні пройти відбір відповідно до визначених критеріїв,
після чого вони направляються для базової підготовки до FLETC. Кошти за навчання, проживання та харчування сплачують правоохоронні
відомства і так звані партнерські організації.
Вони також виділяють гроші на всі методичні
матеріали, необхідні студенту. Набір слухачів

у навчальний заклад здійснюється щотижня.
Прибувши сюди, кожен новачок отримує ідентифікаційний бейдж, яким розраховується в
їдальні, заходить до розташування підрозділу
та своєї кімнати.
На території FLETC є багато навчальних
корпусів, великий спортивний комплекс, студентський центр, автодром, тири для бойової
стрільби, навчальний пункт пропуску, а також
численне обладнання, що сприяє ефективному
проведенню занять.
Завдяки великій базі сценаріїв та
комп’ютерним технологіям курсанти мають
змогу тренуватися в різних умовах, навіть не
виходячи з класу: проводити опитування свідків,

керування на високій швидкості, в умовах слизької
дороги чи бездоріжжя і, звісно, на міських автошляхах. Для тренування виділено 100 легкових
автомобілів, 50 позашляховиків та 20 мінівенів.
26 автомобілів використовуються спеціально
для відпрацювання зупинки машини правопорушника, виконання раптових поворотів на швидкості
та керування в умовах обмеженого простору. Ці
авто обладнані протиударними трубами.
У межах навчального закладу діє студентський центр, що займається організацією розважальних заходів. Спортивні змагання, тури,
мандрівки, дискотеки та концерти плануються на
місяць, а програмки заходів розповсюджуються
серед студентів і розміщуються на дошках ого-

Під час підготовки інструкторів особлива увага звертається на
вміння застосовувати інтерактивні методи навчання (рольові
ігри, практичні вправи, групова робота), набуття практичних
навиків презентації, управління аудиторією, комунікацію.
затримувати порушників, діяти в складі команди
під час входу до будівлі тощо. Відеодокументування такого тренінгу дозволяє викладачу оцінити дії кожного курсанта і вказати на позитивні
та негативні моменти його роботи.
24 кімнати для боротьби, басейн, спортивна
зала, прилеглі до неї невеличкі будівлі з різноманітними тренажерами та гімнастичне містечко
– все це у розпорядженні слухачів у будь-який
зручний для них час.
Кожному студенту після пред’явлення бейджу
видається особиста спортивна форма, яку він здає
для прання та отримує її знову наступного заняття.
Вздовж бігової доріжки піднімають прапорці
п’яти кольорів залежно від температури повітря,
вологості тощо. Вони сповіщають викладачів та
студентів, які фізичні вправи можна виконувати
надворі. Це дозволяє запобігти перенапруженню
чи, скажімо, отриманню теплового удару.
На території FLETC знаходиться 18 тирів
для бойових стрільб, де можна проводити тактичні навчання і тренувати слухачів із застосуванням особливих сценаріїв. Стрільба проводиться з усіх видів озброєння, що використовується у правоохоронних органах США.
Загальна кількість куль, відстріляних за рік,
– приблизно 20 мільйонів. У приміщеннях для
стрільби є спеціальне обладнання для збору
використаних куль.
Також у розпорядженні Центру є потужний
автодром з великою кількістю майданчиків: для

лошень у приміщеннях. Дізнатися про змагання
також можна на телевізійному каналі навчального закладу або зателефонувавши до студентського центру.
Про навчальний центр можна розповідати
довго, він вражає своїми масштабами, численними класами, навчальними структурами та
ставленням інструкторів до викладацької справи.
Він постійно розвивається, не зупиняючись ні на
хвилину. Безумовно, вивчати позитивний досвід
професійної підготовки персоналу в закладах на
кшталт FLETC необхідно, аби з часом впроваджувати їхні досягнення у систему підготовки
персоналу в прикордонному відомстві України.
Варто зауважити, що за роки співробітництва Державної прикордонної служби України
та Федерального навчального центру правоохоронних органів США було проведено низку тренінгів, у яких взяли участь понад 500 військовослужбовців відомства. Троє викладачів із навчальних закладів Служби пройшли підготовку в
стінах FLETC. Зарубіжні інструктори ділилися з
українськими колегами своїм багатим досвідом
з питань тактики контролю правопорушників,
огляду транспортних засобів та первинних дій
правоохоронця на місці події, підготовки викладачів тощо. Примітно, що по завершенні тренінгів прикордонники ретельно проаналізували
запропоновані їм методики та розпочали впроваджувати їх у процес підготовки вітчизняних
правоохоронців.
n
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від щирого серця!
Персонал Одеського прикордонного загону, рада
та актив Одеської обласної громадської організації
ветеранів прикордонної служби «Ветеран кордону»
щиро і сердечно вітають з Днем народження начальника Одеського прикордонного загону підполковника
ЛАВРЕНТЬЄВА Сергія Анатолійовича.
Бажаємо світлих і радісних днів, миру і
радості, здоров’я, сімейної злагоди і достатку!
Щоб спокій і мир панували в країні,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині!
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю
Усім колективом ми Вам бажаєм!

чемпіонства

Рада організації ветеранів – прикордонників Деснянського району міста Києва щиросердечно вітає з 75-річним ювілеєм полковника у
відставці ПАНЧЕНКА Прокопія Карповича,
доля якого була пов’язана з охороною державного кордону протягом 30 років та участю у
бойових діях на території Демократичної Республіки Афганістан.
Бажаємо Вам, шановний Прокопію Карповичу, щоб у Вашому домі завжди панували мир і
злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість
та виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до Вас, даруючи радість, незрадливу
удачу, любов й повагу рідних. Щастя Вам, міцного здоров’я, родинного благополуччя і довгого
життя!

фотофакт
Чемпіон світу з боксу за версією WBO у напівлегкій та другій
напівлегкій вазі, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, дворазовий
чемпіоном світу, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіоном України
та заслужений майстер спорту України Василь Ломаченко зустрівся з
жителями міста Білгород-Дністровський, прикордонниками строкової
служби, представниками правоохоронних та силових структур.
Для військовослужбовців-прикордонників
строкової служби зустріч з щирим та міцним
духом Василем Ломаченком стала яскравим
прикладом того, як необхідно досягати поставленої мрії, долаючи труднощі. Успіхи 28-річного
чемпіона стали зразком для молодих охоронців
кордону становлення їх як справжніх чоловіків,
виховання любові до рідної землі, поваги і турботи до батьків.
n

Володимир КАЧАНОВЕЦЬКИЙ
На початку зустрічі український боксер подякував усім землякам, хто прийшов його привітати
з черговою здобутою перемогою, та пообіцяв і
надалі радувати прихильників по-справжньому
чоловічого спорту яскравими переможними боями.

виховуємо патріотів

«М олода

гвардія »
на морському кордоні

С вято

у дарунок

З концертною програмою для
прикордонників-строковиків на
Черкащині виступив Академічний
ансамбль пісні та танцю
Держприкордонслужби України.
Володимир ДАШУК
У Навчальному центрі Держприкордонслужби України імені генерал-майора Ігоря

Момота відомчі артисти представили глядачам
нову концертну програму. Її спеціально готували саме для молодих і патріотично налаштованих юнаків. Зокрема, артисти виконали чимало
актуальних нині пісень та станцювали запальні
танці. Кожен виконавець йшов з імпровізованої
сцени під бурхливі оплески, що означало – номер
не залишив байдужим нікого.
По завершенні концерту глядачі щиро подякували всьому колективу Ансамблю за незабутній концерт і подароване свято.
n

зірки на погони
від 23 червня 2016 року №567-ос
підполковник
по Адміністрації ДПСУ
майору ВУСАТОМУ Андрію Анатолійовичу
по Північному регіональному управлінню ДПСУ
майору ІВАШКЕВИЧУ Віктору Юрійовичу

Наталія ГУМЕНЮК
У рамках програми військово-патріотичного
виховання у гості до одеських прикордонників
завітали вихованці Українського дитячого центру «Молода гвардія». Зокрема, за підсумками
Естафети добрих справ екскурсією на стоянку
кораблів та катерів Морської охорони Держприкордонслужби нагороджено кращий загін табору
«Зоряний».
Морські прикордонники показали дітям
кораблі та катери Морохорони. Кожен бажаючий
міг спробувати себе у ролі сигнальника, рульового чи вахтового офіцера. Школярі побачили і
артилерійські установки, і командирський місток, і матроські кубрики.
Дуже вразила юних відвідувачів екіпіровка
оглядача і демонстрація прийомів затримання
порушників бійцями відділу спеціальних дій
на воді. Молодші школярі із захопленням розглядали морські краєвиди в оптичні пристрої, а
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старші хлопці зосереджено вивчали озброєння
та засоби спеціального впливу, індивідуального
маскування й захисту.
Особливо яскраві враження отримали ті,
кому пощастило самому, примірявши на себе
амуніцію бійця спеціального підрозділу, спробувати діяти в дуеті з товаришем. Хлопчаки на собі
відчули, як це розуміти напарника за одним жестом чи торканням, відповідати за безпеку побратима, якого ти прикриваєш, і як важливо спритно
й грамотно поводитися зі зброєю та застосовувати силові прийоми під час затримання порушника державного кордону.
На завершення екскурсії школярі пригостили морських прикордонників пирогом з
вишнями власного приготування. Натомість
правоохоронці запропонували дітям скуштували справжні макарони по-флотськи і матроський чай та, звісно ж, запрошували на службу до
Одеського загону Морської охорони. Вихованцімолодогвардійці, сповнені позитивних вражень,
обіцяли розповісти друзям та знайомим про
цікаву службу морських прикордонників.
n

від 24 червня 2016 року №574-ос
полковник
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
підполковнику КОВАЛЬЧУКУ Юрію Борисовичу
підполковник
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
майору АНДРЮШКІВУ Івану Марковичу
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню
ДПСУ
майору ТАРАНЦЮ Максиму Анатолійовичу
по Південному регіональному управлінню ДПСУ
майору КОТЄЛЬНІКОВУ Сергію Івановичу
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
майору КРУТОУСОВУ Андрію Ігоровичу
майору СТРОМЕНКУ Сергію Володимировичу
майору ЯРОШУ Денису Степановичу
по Головному центру управління службою ДПСУ
майору ПІЛЮЧЕНКУ Олександру Петровичу
майор юстиції
по Контактному центру ДПСУ
капітану юстиції ГРИЩЕНКО Тетяні Миколаївні
від 25 червня 2016 року №580-ос
полковник
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню
ДПСУ
підполковнику КОВБАСІ Юрію Михайловичу
підполковник
по 130 головному центру зв’язку, автоматизації та
захисту інформації ДПСУ
майору ВАСИЛЕНКУ Олександру Борисовичу
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по Головному центру оперативно-технічних заходів
ДПСУ
майору ДЕНИСЕНКУ Денису Олександровичу
по 10 мобільному прикордонному загону ДПСУ
майору КОРОТЧЕНКУ Вадиму Ігоровичу
капітан 2 рангу
по Південному регіональному управлінню ДПСУ
капітану 3 рангу ГРАБОВСЬКОМУ Ярославу Олексійовичу
по Східному регіональному управлінню ДПСУ
капітану 3 рангу ПРАВДІ Віктору Григоровичу
від 26 червня 2016 року №581-ос
полковник
по Навчальному центру підготовки молодших спеціалістів ДПСУ імені генерал-майора Ігоря Момота
підполковнику ГЕРАСИМЮКУ Олександру Васильовичу
підполковник
по Західному регіональному управлінню ДПСУ
майору СОКОЛОВСЬКОМУ Олександру Анатолійовичу
по Головному центру управління службою ДПСУ
майору УСМЕДИНСЬКОМУ Олексію Володимировичу
майор
по Головному центру управління службою ДПСУ
капітану АДАМЧИК Олександрі Ігорівні
по Інформаційному агентству ДПСУ
капітану ПАТОЛІ Володимиру Богдановичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Західному регіональному управлінню ДПСУ
капітану ГУШПІТУ Юрію Степановичу
по Окремому відділу внутрішньої безпеки по Східному регіональному управлінню ДПСУ
капітану МОРЕНЕЦЬ Ірині Олександрівні
Управління кадрового менеджменту АДПСУ
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