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«Шквал»
виходить на рубіж
На базі польового навчального центру
Академії Сухопутних військ
Збройних Сил України
прикордонна комендатура
швидкого реагування «Шквал»
проводить свій польовий вихід.

2

стор.

«Першокурсники мають
чітке уявлення, що на них
чекає у майбутній службі»
Ректор Національної академії імені
Богдана Хмельницького генерал-майор
Олег Шинкарук розповідає про результати
цьогорічної вступної кампанії.

4-5
стор.
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Разом в усіх стихіях
Спільíо ç преäставíикаìи 16 кра¿í укра¿íські прикорäоííики
вçяли у÷асть у öьогорі÷íиõ áагатоíаöіоíальíиõ íав÷аííяõ «Сі Áриç – 2016»
кордон за тиждень
Державíий корäоí Укра¿íи перетíуло
1,548 ìëí осіá
та 331 òèñ. траíспортíиõ çасоáів

Çатриìаíо çа íеçакоííе перетиíаííя
корäоíу 818 осіá,
çокреìа 8 íеçакоííиõ ìіграíтів

4 оäиíиöі çáро¿,
141 áоºприпас

Вилу÷еíо

112 г íаркоти÷íиõ ре÷овиí

7Çатриìаíо товарів і ваíтажів,
7ùо íеçакоííо переìіùувалися ÷ереç
7äержавíий корäоí, íа 1,450 ìëí гривеíь

2

Прикордонник
України
коротко
про головне

У
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Без зайвих паперів
З 15 серпня Уряд повністю
переходить на електронний документообіг
з центральними органами виконавчої
влади. «Система вже давно впроваджена
і нині до неї підключено 74 центральних
органи виконавчої влади. На даний час
секретаріат Кабміну приймає документи
як в електронній, так і в паперовій формі.
Але з 15 серпня ми переходимо лише на
електронний документообіг», – повідомив
міністр Кабінету Міністрів України
Олександр Саєнко. За його словами це
дозволить підвищити ефективність роботи
апарату Уряду та пришвидшить розгляд
питань. Необхідно зауважити, що 2016
року в Україні можна буде обмінюватися
документами в електронному вигляді
між органами влади, органами місцевого
самоврядування та юридичними особами.
Яна ШЕВЧУК

Ф О К УС І

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально- економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові
здобутки та високий професіоналізм постановляю:
Нагородити медаллю «3а військову службу Україні»
БІЛОГО Андрія Сергійовича – підполковника

ПОЛЬНІКОВА Олександра Михайловича – полковника
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» III ступеня
ФУРСОВА Євгена Михайловича – підполковника
Президент України П. ПОРОШЕНКО
25 червня 2016 року

вишкіл

Діти загиблих воїнів
навчатимуться на
«бюджеті»
Кабмін виконав одну з вимог
Указу Президента України щодо
зарахування дітей загиблих учасників
антитерористичної операції на сході
України до вишів за кошти державного
бюджету. Про це заявив перший заступник
Глави Адміністрації Президента Віталій
Ковальчук, коментуючи ухвалення
урядової постанови «Деякі питання вступу
до ВНЗ окремих категорій громадян». На
думку посадовця, виконання зазначеного
Указу Президента значно посилить гарантії
соціального захисту учасників АТО та
членів їхніх сімей.
Світлана ДЕЙЧУК

Усе буде ProZorro
З 1 серпня усі державні тендери
в Україні проводяться винятково в
електронній системі ProZorro. «Якщо з
1 квітня всі свої надпорогові тендери (від
200 тисяч гривень для товарів і послуг
і від 1,5 млн грн – для робіт) в ProZorro
перевели центральні органи влади, великі
держпідприємства і природні монополісти,
то тепер ProZorro є обов’язковою також
для місцевих органів влади, комунальних
підприємств та інших організацій,
які використовують кошти платників
податків», – йдеться у повідомленні
Мінекономрозвитку. Як зазначається,
досвід першої хвилі переходу в ProZorro
доводить, що жодних перешкод чи
труднощів із впровадженням електронної
системи для замовників не існує. Навпаки,
її використання значно спрощує для
них процедури закупівель і дозволяє
економити.
Руслан ЧЕРНЮК

«Фільтр»
для проФФесорів
Уряд підтримав пропозицію
Міністерства освіти і науки України щодо
створення Національного репозитарію
академічних текстів. Коментуючи
відповідне рішення Кабміну, міністр
освіти і науки Лілія Гриневич підкреслила,
що цей крок допоможе автоматизувати
процес виявлення плагіату у наукових
роботах та забезпечить вищі навчальні
заклади технічними можливостями
щодо академічної доброчесності. Ця
ініціатива впроваджується у партнерстві
з «Майкрософт-Україна». Найближчим
часом до репозитарію увійдуть бази
текстів дисертацій, наукові статті, а згодом
і студентські роботи.
Юрій ЗАНОЗ

«Шквал» виходить на рубіж
На базі польового
навчального
центру Академії
Сухопутних
військ Збройних
Сил України
прикордонна
комендатура
швидкого реагування
«Шквал» проводить
свій польовий вихід.

Роман СТАХІВ
Підрозділ здійснює бойове злагодження мінометної, протитанкової та зенітно-артилерійської застав,
екіпажів БТР та розрахунків АГС-17 з проведенням
стрільб розрахунками станкових протитанкових гранатометів СПГ-9, зенітних установок ЗУ-23-2, 82 мм мінометів, екіпажів БТР, автоматичних гранатометів АГС-17.
Навчання проводяться в умовах, наближених до
тих, які є у зоні АТО. Із мінометів 82 калібру прикордонники вели вогонь на відстань 1200 метрів із

закритої позиції за допомогою коригувальників, виконували стрільби із зенітних установок ЗУ-23-2 по легких броньованих цілях на відстані 800 метрів тощо.
Зазначимо, що цей бойовий підрозділ сформовано винятково із добровольців-контрактників і
майже усі вони мають досвід служби у зоні проведення антитерористичної операції.
Командири констатують, що вже сьогодні
підрозділ здатен виконувати практично будь-які
завдання, у тому числі – ураження повітряних та
броньованих цілей, зокрема і без прямої видимості.
Навчання триватимуть протягом двох тижнів. n

пам’ять

Шануємо подвиг!
Біля меморіального обеліска на в’їзді в
селище Попільня, що на Житомирщині,
відбулися заходи із вшанування пам’яті
прикордонників 94 Сколенського
прикордонного загону, котрі загинули 14
липня 1941 року в бою з нацистськими
загарбниками. Воїни в зелених кашкетах
героїчно обороняли місцеву залізничну
станцію, що знаходилася на шляху
просування гітлерівців до столиці
України.
Юрій ШАХРАЙЧУК
На мітингу-реквіємі були присутні делегації
від Північного регіонального управління Служби,
Житомирського прикордонного загону, Комітету
організації ветеранів Держприкордонслужби України, Житомирської організації ветеранів, а також
представники місцевих органів влади, навчальних
закладів, підприємств і громадських організацій
району та мешканці селища.
Після покладання квітів до братської могили
на місцевому кладовищі, де поховано 26 воїнівприкордонників 94-го загону, дев’ять з яких
невідомі, учасники заходу переїхали до іншого
пам’ятного місця. Там знайшли вічний спокій 22
молоді лейтенанти-випускники Саратовського прикордонного училища, які прибули в розпорядження
94-го прикордонного загону 13 липня й загинули вже
наступного дня – під час бою на греблі та в урочищі
Левада. Ще 1975 року завдяки ініціативі та наполег
ливості журналістів газети «Молодь України» вда-

лося встановити прізвища загиблих офіцерів і добитися офіційного засвідчення їхнього подвигу. Дуже
допомогли в цьому спогади попільнянців, які були
очевидцями героїзму лейтенантів і потім потайки
від фашистів ховали тіла на основному місці баталії,
яке у народі називають «Кругляк».
Ушанування пам’яті героїв-прикордонників
відбулися й біля обеліска, який знаходиться на
перехресті доріг перед в’їздом у село Голуб’ятин
Попільнянського району, де поховано 152 прикордонники 1-ої комендатури загону.
Також учасники заходу відвідали місце в центрі
села Строків, де 14 липня 1941 року після відступу
від залізничної станції «Попільня» відбувся остан-

ній бій прикордонників 94 Сколенського загону та
артилеристів Радянської армії з фашистами. Місцеві жителі розповідають, що після бою загиблих
артилеристів було поховано на сільському цвинтарі. Є свідчення, що неподалік, біля річки Роставиця, було поранено двох бійців-кулеметників,
які, очевидно, були прикордонники і залишалися
прикривати відхід своїх товаришів. Їхня подальша
доля, на жаль, невідома.
Хвилиною мовчання під час мітингу-реквієму
в селищі Попільня вшановано всіх загиблих у
буремні роки Другої світової, а також героїв АТО,
які полягли смертю хоробрих, захищаючи східні
кордони нашої держави в 2014–2016 роках.
n
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Людмила КАТЕРИНИЧ
Розділити радість цієї події до районного центру
на Вінниччині прибули батьки, рідні та друзі новоспечених прикордонників. Святковий захід своєю
присутністю вшанували і керівники органів місцевого самоврядування, представники волонтерського
руху, духовенство та ветерани прикордонної служби.

призов

Усі воїни, котрі стояли того дня на плацу
загону, пройшли курс молодого бійця: опанували
основи прикордонного законодавства, стройової,
інженерної та вогневої підготовки, а напередодні
цієї знаменної події кожен із них отримав ще й
бойову зброю – автомат Калашникова.
Ми наполегливо працювали, щоб свої патріотичні почуття підкріпити умінням захищати рідну
країну, – ділиться солдат строкової служби Владислав
Білобровко з Могилів-Подільського. – І хоча пройшли
лише базову підготовку, проте завдяки їй зрозуміли,
що робитимемо далі. Зокрема, треба підтримувати
фізичну форму та самостійно вивчати законодавство,
адже військова справа вимагає і теоретичних знань.
Звертаючись до молодих прикордонників,
начальник загону полковник Юрій Василик побажав їм успіхів і наснаги та висловив упевненість,

що вони з гідністю нестимуть почесне звання «прикордонник» через усе життя та стануть справжніми
захисниками рубежів Батьківщини.
Того дня строковики приймали щирі вітання
від голови Могилів-Подільської райдержадміністрації Олега Китасюка, волонтера Анжели Янюк
та матері військовослужбовця Ірини Білобровко.
Особливий тон святу задавав народний духовий оркестр Сугаківського Будинку культури під
керівництвом Михайла Пустовіта. Оркестранти
майстерно виконували військові марші та інші
музичні твори.
Духовний наставник воїнів-прикордонників
настоятель Храму Олександра Невського отець
Петро, благословляючи охоронців кордону, закликав пам’ятати слова Присяги і робити усе, щоб у
нашій країні всім жилося у мирі та спокої.
Після завершення урочистостей новоспечені
охоронці кордону приймали вітання рідних, близьких і друзів. Звучали того дня і слова вдячності на
адресу командування загону та наставників молодих солдатів-інструкторів, які зробили усе можливе
для прийому воїнів, організації їхнього навчання,
створення комфортних умов проживання. Як зізнаються хлопці, з першого дня у прикордонному
загоні вони відчули батьківську турботу.
Молоді охоронці кордону й надалі удосконалюватимуть ратну справу – нинішня обстановка в державі вимагає від кожного, хто взяв
до рук зброю, високого професіоналізму й мужності. Після Присяги строковики відбудуть для
проходження служби у підрозділи МогилівПодільського загону. І хоча їхня прикордонна
стезя тільки-но розпочалася, багато хто з них у
найближчому майбутньому вже бачить себе на
військовій службі за контрактом.
n

традиції

Буковинці
на півтора
року
Цього тижня до
управління Чернівецького
прикордонного загону
прибуло понад двісті
військовослужбовців строкової
служби. Спеціально для них
у частині провели урочисті
заходи, а батьки-командири
дали перші настанови.
Сергій БРОВКО
Найближчим часом молоде поповнення
ознайомлять з ділянками кордону, де вони
проходитимуть службу. Керівництво загону
переконане: завдяки строковикам охорону
державного рубежу, що проходить у межах
Чернівецької та Івано-Франківської областей, буде суттєво посилено.
Близько півтора місяця юнаки проходили підготовку в навчальних центрах у
Оршанці та на базі Національної академії
Держприкордонслужби.
До речі, більшість новоприбулих
родом із південних та східних регіонів
України. Як свідчать самі хлопці, місцем
служби обрали Буковину недаремно. Адже
більшість із них раніше ніколи не були в
західних регіонах України, тож їм цікаво
побачити на власні очі, чим відрізняється
життя та побут тутешнього населення від
звичних для них.
Усіх військовослужбовців після медичного обстеження та проведення низки занять
й інструктажів розподілено по підрозділах,
де вони продовжать підготовку, а згодом
приступлять до несення служби.
n
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гарячі будні

«Присягаємо на вірність народові!»

У Могилів-Подільському
прикордонному загоні відбулася
урочиста подія: 67 молодих воїнів
строкової служби склали Військову
присягу на вірність Україні та її
народові.

Прикордонник
України

Корабель імені дідуся
Флагман Морської охорони Держприкордонслужби України «Григорій
Куроп’ятников» відвідав онук славетного моряка-прикордонника –
Костянтин Борисович Вакуленко – був в Одесі проїздом, але не зміг
пропустити нагоду побачити корабель, який носить ім’я його діда-героя.
Наталія ГУМЕНЮК
32 роки тому, 1984 року, коли на кораблі вперше
піднімали прапор, маленький Костик завітав до
морських прикордонників разом з бабусею Ганною
Олександрівною, вдовою Григорія Куроп’ятникова.
Відтоді через усе своє життя він несе хвилююче
усвідомлення причетності до роду героїчного діда,
ім’я якого увічнено у назві прикордонного корабля…
Зрілий та впевнений у собі чоловік крадькома
перехопив долонею зрадливу сльозу, що блимнула
в оці, коли він побачив, як старанно матроси надраюють корабельний дзвін, на якому вигравірувано
ім’я Григорія Куроп’ятникова.
Костянтин Борисович щиро подякував екіпажу за службу із захисту морських рубежів,

за підтримання корабля у гарному стані, за
внесок у прославлення імені діда. Побажавши
вартовим морського рубежу мирного неба, спокійного кордону та семи футів під кілем, він
пообіцяв, що на День корабля обов’язково привезе в гості до екіпажу бабусю Ганну Олександрівну, яка незважаючи на поважний вік, понад
90 років, щиро живе проблемами та справами
корабля, жваво цікавиться всіма новинами про
нього.
На згадку про візит командир корабля капітан
2 рангу Петро Кузін подарував онуку героя командирську кепку із вишитим золотом кораблем і написом «Григорій Куроп’ятников».
А тим часом ім’я героя на борту залишається
грізним попередженням в іншій війні іншому окупанту, який так само зазіхає на українську землю, а
пам’ять про воїна надихає екіпаж під час непростої
й небезпечної служби.
n

Диверсанта
викрито
Завдяки ефективній співпраці
прикордонників і співробітників
Нацполіції у Донецькій області
затримано чоловіка, причетного до
незаконних збройних формувань.
Інформацію про нього відомчі
оперативники отримали саме
під час здійснення заходів із
протидії діяльності диверсійних
груп противника, в тому числі
з вербування місцевих жителів.
З’ясувалося, що затриманий
співвітчизник у період із квітня
по липень 2014 року брав
активну участь у заворушеннях
у Слов’янську та ніс службу на
блокпостах НЗФ у центрі міста.
Наразі затриманого передано
представникам Національної
поліції в Донецькій області та
направлено повідомлення про
виявлення ознак кримінального
правопорушення за статтею
«Створення непередбачених законом
воєнізованих збройних формувань».
Олександр ШАПОШНИК

Обманутий
контрабандист
Часто-густо досвідчене око
українського прикордонника помічає
правопорушника здалеку, адже того
видають різні прояви хвилювання.
Так було і у випадку із 22-річним
харків’янином, котрий прямував
із Росії через пункт пропуску
«Гоптівка». Ініційований відомчими
правоохоронцями спільний із
митниками поглиблений огляд лише
вкотре підтвердив професійність
наших прикордонників. Так, під
підлогою багажного відділення
«Ауді», а також під запасним
колесом автомобіля правоохоронці
виявили 15 обмотаних скотчем
поліетиленових пакунків. У
них контрабандист перевозив
17,3 кілограма необробленого
каміння бурштину. Крім того,
у ході з’ясування всіх обставин
водій повідомив прикордонникам,
що каміння мав перевезти за
винагороду. З його слів, до нього
звернувся громадянин Російської
Федерації з пропозицією
переміщення товару в Україну. За
таку роботу росіянин пообіцяв
заплатити 150 доларів США.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Тур Шрі-Ланка –
Мукачево
За допомогою тепловізора
прикордонники відділу «Лужанка»
виявили групу людей, котрі
рухалися в бік кордону. П’ятеро
чоловіків віком від 32 до 50
років намагалися потрапити до
Угорщини. Звісно ж, жодних
документів «туристи» при собі
не мали. Четверо затриманих
представилися громадянами ШріЛанки, ще один запевнив, що він
є громадянином України. Також
з’ясувалося, що українець, який до
того ж виявився раніше судимим,
надавав шріланкійцям допомогу
в їхній незаконній мандрівці.
Усіх затриманих охоронці рубежу
доставили до прикордонного
підрозділу для складання
адміністративно-процесуальних
документів.
Леся ФЕДОРОВА
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важко у навчанні

Генерал-майор Олег Шинкарук:

«П ершокурсники мають чітке уявлен
у майбутній службі »
28 липня у Національній
академії імені Богдана
Хмельницького відбулося
засідання мандатної комісії,
яка остаточно закріпила
результати вступної компанії.
Деталі цьогорічного добору
погодився прокоментувати
ректор прикордонної альмаматер, голова приймальної
комісії генерал-майор Олег
Шинкарук.

– Товаришу генерале, чим особисто Вам
запам’яталася вступна компанія 2016-го?
– По-перше, зросло державне замовлення і,
відповідно, Академія набрала більше курсантів.
По-друге, конкурс серед абітурієнтів досягнув
показника трьох осіб на одне місце. Тобто у підсумку залишилися найбільш достойні. У цьому
сенсі я хотів би подякувати Департаменту персоналу і, зокрема, управлінню кадрового менеджменту Адміністрації Служби, офіцери яких створили всі умови для якісного відбору майбутніх
курсантів.
По-третє, цьогоріч абітурієнти мали право
подавати до п’ятнадцяти заяв за п’ятьма спе
ціальностями у будь-які виші, а не лише в п’ять,
як минулого року. Утім, навіть зважаючи на таку
широку можливість вибору, кількість охочих
отримати військову освіту саме в стінах нашого
закладу зростає.
– Ви вже можете оприлюднити кінцеві
цифри щодо зарахованих?
– Результати відомі ще з 28 липня, коли мандатна комісія провела своє засідання у відкритому
режимі. Загалом рекомендовано до зарахування на
місця державного замовлення 290 осіб.
До речі, нинішнього року ми уперше набирали курсантів за спеціальностями «Психологія»

й «Телекомунікації та радіотехніка». Таке рішення
прийняла Колегія Служби, враховуючи гостру
потребу у фахівцях зазначених професій. Отже,
нинішнього року на ці спеціальності зараховано
по 25 курсантів, 8 з яких – дівчата.
На спеціальність «Безпека державного кордону» зараховано 100 осіб, на «Автомобільний
транспорт» – 25 та на «Філологія» – 25, 13 з яких
– дівчата. 50 хлопців та 10 дівчат навчатимуться
за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», 30
новобранців опановуватимуть фах «Право». Серед
них є чотири жінки. Я недарма навів розширені
дані. Прикордонна служба підтримує гендерну
рівність і дає можливість будувати власну кар’єру
всім бажаючим незважаючи на стать.
План набору кандидатів на навчання виконано
повністю.
– Керівництво Служби неодноразово наголошувало, що військовослужбовці за контрактом
та учасники бойових дій мають певні пільги при
вступі до Академії. Ці правила діють?
– Безумовно. Всі преференції, які законодавчо
закріплені, надаються. Також хочу нагадати, що
будь-який військовослужбовець-прикордонник,
котрий хоче стати курсантом, має право скласти
ЗНО у стінах академії. Адже постійно знаходячись
на службі далеко від населених пунктів, де й Інтернет подекуди нестійкий, навіть дуже талановитий
хлопець або дівчина знаходяться не у рівних умовах з однолітком, який випускається зі школи і має
більше часу, щоб підготуватися до іспитів. Тому
таких кандидатів ми викликаємо на місячну зборову підготовку, під час якої підтягуємо рівень
знань. Решта залежить від самої людини.
– Гібридна війна та інші негативні чинники
змушують змінювати навчальні програми. На
чому сьогодні робляться акценти у підготовці
майбутнього офіцера-прикордонника?
– Ми досконало вивчаємо досвід прикордонних підрозділів, задіяних на сході країни. І, звичайно, робимо висновки. Голова Держприкордонслужби генерал-полковник Віктор Назаренко

вимагає, щоб випускник Національної академії,
прибувши до першого місця проходження служби,
був готовим миттєво приступити до якісного виконання завдань. Тому в пріоритеті – тактика прикордонної служби та дій загальновійськових підрозділів, організація служби блокпостів, контрольних
пунктів в’їзду-виїзду, особливості дій і знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, супровід
колон, особливості ведення бойових дій в населених пунктах та лісовій місцевості.
Окремим блоком вивчається взаємодія зі
Збройними силами, Національною гвардією, Національною поліцією, Службою безпеки та іншими
силовими структурами. Більше уваги приділяється
вогневій підготовці та тактичній медицині. Ми
чітко розуміємо, що прорахунки у навчанні можуть
обернутися негативними наслідками на полі бою.
Крім того, чимало уваги приділяється психології. Для майбутніх офіцерів збільшується кількість польових виходів, вивчається на практиці
тактика виживання та особистого захисту, шліфується вміння самооборони та оборони підрозділу в
різних умовах бойових дій.
Також хочу зазначити, що в Академії проходять службу понад 450 учасників бойових дій,
17 наших офіцерів виконували обов’язки у складі
оперативних груп сил спеціальних операцій, 5 військовослужбовців отримали поранення. Так що
практичний досвід у нас чималий.
– Олеже Миколайовичу, прикордонники
завжди славилися своїми традиціями. Серед
сьогоднішніх першокурсників є члени сімей військовослужбовців?
– Звичайно. Цьогорічні абітурієнти – здебільшого з військових родин, тож мають чіткі
уявлення про те, що на них чекає у майбутньому.
Батьки пишаються вибором своїх дітей, хоч і
зізнаються, що хвилюються за них. Крім того,
діти із військових сімей краще підготовлені, особливо в фізичному відношенні. Так, після оголошення результатів не приховував своєї радості
прикордонник Олег Беліков, донька якого Карина

К рокують найкращі

стала першокурсницею. Він зазначив, що дуже
пишається донькою, яка тепер продовжить династію військових. До речі, їй було важче готуватися,
адже Карина є чемпіонкою України з боксу, кандидатом в майстри спорту і її життя пов’язано
з регулярними тренуваннями та змаганнями.
Точно знаю, що продовжить справу батька донька
одного з командирів частин, яка достойно склала
іспити. Звичайно, є й ті, хто не зміг подолати
високу планку вимог, адже шанси під час незалежного оцінювання – у всіх однакові. І якщо
є мрія, то до неї необхідно наполегливо йти – і
результат не забариться.
– Товаришу генерале, ми вже говорили про
навчальні програми. Але й викладач повинен
йти в ногу з часом та доносити до слухачів
свіжі ідеї. Що робиться в цьому плані?
– Головне надбання – це комплектування
посад на конкурсній основі – починаючи від ректора. Сьогоднішній педагог повинен мати освіту
на рівні магістра, бути офіцером оперативнотактичного рівня з відповідним практичним багажем знань. Кожен з нас усвідомлює, що Націо
нальна академія повинна підготувати справжнього захисника, патріота, національно свідому
особистість. Саме цей фундамент науковопедагогічний склад закладає в першу чергу. А
потенціал Академії є досить потужним. У нас
працюють 22 доктори та 180 кандидатів наук, у
тому числі 17 професорів, 112 доцентів та 8 старших наукових співробітників. Навчальний процес
забезпечують понад 300 висококваліфікованих
науково-педагогічних працівників.
– Ейфорія першокурсників від вступу швидко
минеться і настануть нелегкі будні. З чого починатимуть навчання вчорашні абітурієнти? Що
б Ви хотіли їм побажати?
– Спершу вони пройдуть курс початкової
військово-професійної підготовки на базі Центру
забезпечення навчального процесу, а з 1 вересня
опановуватимуть військовий фах вже безпосередньо в стінах Академії.
n
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«М и пишаємося честю

ння , що на них чекає

представляти відомство
на параді »
Спостерігаючи за тренуванням парадного
розрахунку, що виглядає як монолітне ціле,
усвідомлюєш: це – механізм, де кожен «гвинтик»
– особистість, яка у недалекому майбутньому
захищатиме Вітчизну. І довіру пройти головною
вулицею країни на честь Дня Незалежності
потрібно заслужити. Сьогодні слово їм, кращим!
Курсант 3 курсу Олександр Вавринюк:
– Виріс я у сім’ї військового.
Мої батько і мама служать Батьківщині у Державній прикордонній
службі. Ми неодноразово змінювали
місце проживання, «пройшовши» всі
регіональні управління, крім АзовоЧорноморського, тому свій професійний вибір зробив свідомо. Добре розумію, що мені випав шанс представити
відомство у святковому строю на параді
на честь Дня Незалежності. Я відчуваю
гордість, а у моїх друзів – прекрасний
настрій і велике бажання стати кращими!
Курсант 4 курсу Богдан Грига:
– Я – з міста Славута, і мої батьки
не мають жодного стосунку до військової служби. Однак побувавши свого
часу на прийнятті Присяги старшим
братом у Національній академії Державної прикордонної служби, я теж вирішив стати прикордонником. Брат мене
підтримав і я, вже дійшовши до четвертого курсу, жодного разу не пожалкував
про цей крок. Мрію стати офіцером,
нести службу на українському кордоні,
а завершити свою кар’єру хочу у званні
генерала. Прагну заслужити це наполег
ливою службою! А сьогодні я щасливий, що потрапив у число тих, хто братиме участь у святковому параді, який
пройде на головній вулиці моєї рідної
України.

У невеличкому містечку
Бортничі, що під Києвом,
протягом останніх
кількох тижнів ранок
починається дещо незвично.
Прикордонна військова
частина, розташована
поруч із житловими
будинками, стала об’єктом
цікавості мешканців цих
будівель та їхніх знайомих.
Справа в тому, що на базі частини розпочав
тренування парадний розрахунок, який
представлятиме Державну прикордонну службу
України на урочистостях з нагоди 25-ої річниці
Дня Незалежності.
Тренінг проходить на плацу. Перше
заняття розпочинається рано-вранці, поки
сонце ще не пече так сильно. Тому мешканці
сусідніх будинків щодня чують дружнє вітання
кількасот курсантів зі своїм командиром, а
потім підраховують, скільки кругів «відмотали»
військові на плацу. Обмінюючись думками,

старші згадують минулі роки. Молоде покоління
прагне розгледіти бойову зброю в руках
військових, а також розпізнати особливості
форми прикордонників. Звичайно, їхня цікавість
виросте в рази, коли тренування проходитимуть у
парадному вбранні.
За словами ректора Національної академії
генерал-майора Олега Шинкарука, цьогоріч
від відомства у параді братимуть участь два
батальйони. Порівняно з минулим роком
особового складу буде задіяно вдвічі більше.
Серед курсантів, які крокуватимуть
Хрещатиком 24 серпня, – представники 17-ти
військових династій.
– Нинішнього року ми пішли на експеримент.
У парадному розрахунку є представники всіх
курсів. Вимога була єдина: гарне навчання,
відсутність академічної заборгованості, висока
дисципліна та дух патріотизму, – говорить
генерал-майор Олег Шинкарук. – Подивіться, як
горять очі у цих юнаків. Вони добре розуміють,
який шанс дала їм доля. Пройти у парадному
розрахунку – це велика честь! Я впевнений, що
ми будемо найкращими! – підсумовує очільник
Академії. n

Курсант 3 курсу Дмитро Петрина:
– Я родом з Рівненської області,
але вступав у Національну Академію
з Криму, де мешкав разом із родиною.
Батько – військовий-прикордонник і
після анексії півострова ми з сім’єю
переїхали на материк, у Херсон. Сьогодні там працює мама, батько продов
жує службу у Лисичанську. Саме він і
підтримав моє рішення стати прикордонником й служити українському народові. Я вперше беру участь у параді, у
минулі роки разом з друзями спостерігав урочистості по телевізору. Пишаюся
тим, що мені випала честь представляти
прикордонне відомство у парадному
розрахунку і зроблю все можливе, щоб
ми стали найкращими!
Курсант 3 курсу Євген Бутрик:
– У прикордонну академію я вступав військовослужбовцем за контрактом і вибір своєї подальшої долі робив
усвідомлено. А починав службу у Чопському прикордонному загоні. Там проходило і моє стажування вже у званні
курсанта. Навчаюсь за спеціальністю
«Інженер з експлуатації автомобільної
техніки». Отримавши лейтенантські
погони, готовий служити на будь-якій
ділянці кордону – там, де накаже держава. А сьогодні мене переповнюють
позитивні емоції та глибокі почуття
патріотизму, тому що я братиму участь
у військовому параді на честь 25-ої річниці Незалежності України.
Матеріали розвороту підготував Андрій КУЧЕРОВ
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маневри

Разом в усіх стихіях
У північно-західній частині Чорного
моря, на Одещині та Миколаївщині
відбулися 14-ті щорічні міжнародні
військові навчання «Сі Бриз». Їх мета
– покращення співпраці й координації
між країнами Чорноморського регіону
в питаннях забезпечення миру,
безпеки і протидії терористичним
загрозам. Ключову роль у навчаннях
відігравали особовий склад, кораблі,
катери Морської охорони та авіація
Держприкордонслужби України.

Володимир ПАТОЛА
Під час навчань діяли 25 бойових
кораблів, катерів, суден забезпечення
від Морської охорони Держприкордонслужби, ВМС Збройних Сил України,
США, Канади, Польщі, Туреччини,
Румунії, близько 20 літаків і вертольотів, понад 140 одиниць автомобільної
та бронетехніки, до чотирьох тисяч
військовослужбовців з 16 країн світу,
зокрема – Великої Британії, Греції,
Італії, Іспанії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії. Тема – проведення
багатонаціональної операції з безпеки
у кризовому регіоні, відновлення конституційного ладу на території умовної держави, нейтралізація терористівбойовиків, ізоляція морського узбережжя, висадка десанту, захоплення,
утримання та охорона важливих
об’єктів.

локацій річкова ділянка – головна
суднохідна артерія Європи – Дунай.
Там проведено операцію звільнення
від незаконних збройних формувань
приморського міста. В її ході морські піхотинці та прикордонники

Дуже важливо, що ми маємо гарний рівень
порозуміння і координації спільних дій з
іноземними партнерами.
відпрацювали десантування в районі
Ізмаїла Одеської області та зачистили стратегічні об’єкти від умовних
незаконних збройних формувань.
Першою висадилася морська піхота
з кораблів і катерів Держприкордонслужби. Далі – десант з корабля
ВМС України «Юрій Оліфіренко». Ці
групи взяли під контроль морський
порт і забезпечили безпечну висадку

Вже традиційно за маневрами пильно
стежили російські кораблі-розвідники.
На урочистостях з нагоди відкриття навчань міністр оборони
України Степан Полторак відзначив:
найцінніше, що такі практичні дії
суттєво покращують злагодження та
підготовку військових усіх рівнів до
спільної протидії викликам і загрозам сучасного світу. Необхідність
навчань у контексті реформування
системи забезпечення захисту національної безпеки України відмітила і
віце-прем’єр-міністр України Іванна
Климпуш-Цинцадзе. Посол США
в Україні Джеффрі Пайєтт та посол
Великої Британії в Україні Джудіт Гоф
підкреслили, що їхні держави підтримують територіальну цілісність України і готові надавати подальшу допомогу у реформах.
Цього року особливо масштабним був морський компонент. Майже
третина учасників – кораблі та катери
Морської охорони Держприкордонслужби. Під час опрацювання сценарію навчань максимально врахували соціально-політичний клімат,
імовірні загрози та сучасні ризики
національної безпеки країн Чорноморського регіону. Вперше серед

джували міжнародну тактичну групу
постійно. Межу територіального моря
України не перетинали, але поводилися демонстративно, навіть не намагаючись приховати свою місію. Тож
не довелося скучати і прикордонній

основних сил, після чого колона
військової техніки рушила до аеропорту для підтримання повітряного
десанту, що висадився там. Під час
руху доводилося обходити пастки і
знищувати засідки.
Десантування на бронетехніці з
корабля «USS Whidbey Island (LSD
41)» американських ВМС з відстані
більше трьох морських миль під прикриттям української авіації здійснив
підрозділ Корпусу морської піхоти
США. Амфібії організували димову
завісу, десант перших машин спішився
і розгорнувся для охорони та оборони
місця висадки, а за декілька хвилин
важкі машини з неприродною легкістю
вибралися з моря та попрямували в
глибину території до умовного стратегічного об’єкту. Пілоти українських
штурмових Мі-24 в цей час демонстрували чудеса льотної майстерності
імітуючи ракетно-бомбові удари по
умовному противнику.
Потужна іноземна присутність,
зокрема ВМС США, хвилювала
не тільки море. Вже традиційно за
маневрами пильно стежили російські
кораблі-розвідники. Вони супрово-

авіації, що забезпечувала розвідку,
моніторинг та безпеку під час навчань.
Під час багатогодинних польотів висвітлено тисячі квадратних
кілометрів виключної (морської)
економічної зони та прикордонних
районів, виявлено й оглянуто десятки
об’єктів, зокрема російський ракетний катер «Шуя» між буровими платформами в Одеському газоносному
родовищі.
На базі 10-ої морської авіаційної
бригади Збройних Сил України представники Одеської окремої авіаційної
ескадрильї
Держприкордонслужби
України навчалися виживанню в
бойових умовах за програмою SERE.
Викладали досвідчені американські
інструктори. Авіатори-прикордонники
виконали десантування на непідготовлені майданчики з подальшим
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пересуванням по території імовірного противника до точки евакуації.
Інструктори високо оцінили дії пілотів
нашого відомства та передали методичний матеріал, який дозволить крилатим вартовим рубежу самостійно
навчати своїх колег виживанню льотного складу в бойових умовах за сучасними світовими стандартами.
Першу морську фазу корабельнокатерний склад Морської охорони
Держприкордонслужби відпрацював
із загальною оцінкою «добре». Прикордонні кораблі керували у тактичних
групах, до складу яких входили бойові
одиниці ВМС України та румунський
корвет «Естатіу Себастіан». Проведено артилерійські стрільби, маневрування із ухиленням від атаки швид-

рувавши його з небезпечного району.
На кожному кораблі та катері проведено навчання з боротьби за живучість
і рятування людини за бортом.
Після повернення в базу особовий склад пройшов практикум із
тактичної медицини, а водолази відпрацювали пошук, виявлення, обстеження та знешкодження вибухонебезпечних об’єктів, оглядали підводну
частину судна на предмет можливого
замінування, навчалися працювати
з новітнім обладнанням. Українські
плавці спеціальних підрозділів як
ВМС Збройних Сил, так і Морської
охорони Держприкордонслужби зазначають, що на сьогодні їм доводиться
виконувати бойові завдання такого
характеру в ході службово-бойової

Цього року особливо масштабним був
морський компонент. Майже третина
учасників – кораблі та катери Морської
охорони Держприкордонслужби.
кісних катерів, відпрацьовано огляд
підозрілого судна, під час якого оглядовою групою корабля Морської охорони «Григорій Куроп’ятников» виявлено навчальну закладку – імітатор
вибухівки. Корабель «Поділля» надав
допомогу аварійному судну, відбукси-

діяльності. Програма навчань прикладна і максимально відтворює
реальну бойову обстановку. Техніка
та кваліфікація інструкторів – на найвищому рівні. Серед учасників, наприклад, плавці третього водолазного
підрозділу Військово-морських сил

Великобританії на чолі з командиром
Деном Боксом. Їхня спеціалізація –
підводне розмінування у будь-якій

А яка міжнародна дружба може
обійтися без спорту? В перервах між
маневрами відбувся товариський

Інструктори високо оцінили дії пілотів нашого
відомства та передали методичний матеріал,
який дозволить крилатим вартовим рубежу
самостійно навчати своїх колег виживанню
льотного складу в бойових умовах
точці світу. Представник підрозділу
Поль Мід-Вулей поділився досвідом
як не спровокувати детонацію «подарунка» від ворожих диверсантів магнітним випромінюванням пошукового
обладнання чи необережним рухом.
Родзинкою навчань стали морські
прикордонники – єдині, хто відпрацював складний і небезпечний елемент
– безпарашутне десантування. Враховуючи сучасні загрози, представники
відомства самі виступили з ініціативою ввести елемент.
Десантуванню передувала двомісячна підготовка. Особовий склад
стрибав з п’яти та десяти метрових
вишок у басейн, проходив теоретичні
курси і відпрацьовував свої подальші
завдання на землі.
Бійці відділу спеціальних дій на
воді Одеського загону Морської охорони виконували стрибки прямо з
гелікоптера у відкрите море – з семиметрової висоти на швидкості близько
30 км/год.
За легендою навчань, передова
штурмова група висунулася із завданням узяти під контроль стратегічно
важливий об’єкт з моря. Вісім бійців
у надлегкому спорядженні, десантувавшись з гелікоптера, під водою дістаються об’єкта і тихо нейтралізують
вартову службу, не залишаючи шансів
викликати допомогу. Арсенал мінімальний: водолазний ніж і прийоми
рукопашного бою.
Командир штурмової групи привітав своїх бійців із повітряним «хрещенням» та відзначив, що участь у
таких масштабних навчаннях дозволила суттєво підвищити рівень підготовки персоналу і розширити сферу
застосування підрозділу. Керівництво
навчань добре оцінило дії морських
прикордонників у ролі диверсантів.

матч з міні-футболу між країнамиучасницями навчань «Сі Бриз –
2016». У змаганнях взяли участь
збірні команди від Одеського загону
Морської охорони Держприкордонслужби, ВМС України, США та Румунії. Двічі продемонструвавши рахунок 5:2 в матчах з командами ВМС
Румунії, а згодом у фіналі – ВМС
України, морські прикордонники здобули упевнену перемогу в товариському матчі.
Протягом останнього тижня
навчань пройшла наймасштабніша морська фаза, коли в морі одночасно перебувало до 20 кораблів та катерів, зокрема
кораблі Морської охорони «Григорій
Куроп’ятников», «Павло Державін»,
«Поділля» і катер «Балаклава». Вони
виконали раптово виникаючі навчальнобойові завдання у складі двох міжнародних тактичних груп.
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з кораблями військово-морських сил
США, Румунії, Туреччини, Канади й
Польщі. Під час виконання вправ у
морі вони пройшли понад 2000 морських миль.
За умовами навчань виконання
кожного елемента доручалося різним
учасникам. Отже кожний мав проя
вити себе не лише вправним виконавцем, але й розсудливим керівником, що розподіляє завдання з урахуванням сил і можливостей кожного
учасника тактичної групи. В одному
з елементів, корабель Морської охорони «Григорій Куроп’ятников»
керував маневрами восьми кораблів
іноземних флотів класу фрегат та
есмінець. Завдання виконано на «відмінно».
Командою міжнародних експертів
окремо відзначено високий професіоналізм морських прикордонників. Від
командування навчань екіпажі кораб
лів та катерів Морської охорони нагороджені пам’ятними подарунками.
– Ми з кожним роком підвищуємо
свою майстерність і збільшуємо кількість сил і засобів, які беруть участь
у навчаннях, – зазначив начальник
управління організації Морської
охорони Департаменту охорони
державного кордону Адміністрації
Держприкордонслужби капітан 1
рангу Владислав Смірнов. – Цього
року залучено вісім кораблів і катерів Морської охорони, підрозділ від-

Бійці відділу спеціальних дій на воді
Одеського загону Морської охорони
виконували стрибки прямо з гелікоптера у
відкрите море – з семиметрової висоти на
швидкості близько 30 км/год.
Маневри, плавання в строях, передача сигналів прапорами, прожекторами, радіообмін за стандартами та
кодами НАТО, передача вантажів та
ходу, буксирування аварійного судна,
артилерійські стрільби по надводній та повітряній цілях, рятувальні
операції і боротьба за живучість відбулися у тісній співпраці з міжнародними партнерами. Кораблі та катери
Морської охорони входили до складу
міжнародних тактичних груп разом

ділу спеціальних дій на воді та авіацію. Ми відпрацювали безпарашутне
десантування, елементи пошуку і
порятунку людей, а також огляд підозрілих суден. Дії особового складу
Морської охорони оцінюю добре, але
досконалість не має межі. Звичайно,
є питання, над якими треба працювати. Дуже важливо, що ми маємо
гарний рівень порозуміння і координації спільних дій з іноземними
партнерами.
n

8

Прикордонник
України

К А Л Е Й Д О С К О П

пам’ять

№ 29, 5 серпня 2016 року

зірки на погони
від 23 липня 2016 року №691-ос
полковник
по Східному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України
підполковнику КОВАЛЕНКУ Ігорю Дмит
ровичу
від 27 липня 2016 року №703-ос
полковник
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
підполковнику ЗАХАРЕНКУ Олександру
Васильовичу
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковнику МОРОЗУ Олегу Миколайовичу
підполковник
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору БАДОВ Вікторії Золтанівні
майору КУПЧИШИНІЙ Лілії Василівні
майору МАСЛЕЮ Михайлу Михайловичу
майору РУДИКУ Вадиму Олександровичу
майору РУДЮКУ Віктору Валентиновичу
майору ЧЕРНЄЙКІНУ Олександру Олександровичу

Н аш «МІФ»
На Харківщині відбулася
презентація книги Андрія
Кравця «Генерал Момот:
наш МІФ» – біографічного
твору про легендарного
прикордонника, який
загинув влітку 2014-го під
Зеленопіллям. Урочистості
проходили у Східному
регіональному управлінні та
Харківському прикордонному
загоні.

майбутнє, за те, щоб ми побудували ту державу,
в якій могли б вільно жити», – наголосив письменник.
«Він завжди був життєрадісним, – не стримуючи сліз, згадувала свого чоловіка Надія
Момот. – У назві ви бачите слово МІФ – тобто
Момот Ігор Федорович. Насправді це дуже символічно. Він завжди читав історичні книги, різноманітні міфи. Це були його улюблені твори. А
тепер в історію увійшов він…».
Видання поділено на дві частини: текстову
та ілюстративну. Суперобкладинку та ілюстрації створила відома художниця Беата Куркуль.
Книга має закладку у вигляді прикордонного
стовпа, номером якого є дата народження Ігоря
Момота. За словами автора, формат обирався
спеціально для військових, які перебувають
у польових умовах: книга легко вміщається в
кишеню форми. Текст невеликий – розрахований на те, щоб прочитати за один день.
Кожен присутній на презентації зміг отримати екземпляр книги з автографом автора –
письменника Андрія Кравця.
n

Олександр ТРОХИМЕЦЬ
Захід відкрився хвилиною мовчання для
вшанування пам’яті усіх прикордонників, які
поклали своє життя в ім’я Батьківщини у період
збройного конфлікту на сході України.
Письменник Андрій Кравець, презентуючи
книгу, нагадав присутнім про життєвий шлях
Ігоря Момота. «Він віддав своє життя за наше

по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору ШИДЛЮХ Тетяні Ігорівні
майору БАЛДИНЮКУ Руслану Валерійовичу
майору ЧЕФРАНОВУ Павлу Вадимовичу
майору БОГАЧОВУ Олексію Володимировичу
майору ОНИЩЕНКУ Олександру Влади
славовичу
від 29 липня 2016 року №720-ос
підполковник
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
майору ЛЕВЧУКУ Олександру Петровичу
по Північному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
майору САВОНІК Наталії Ігорівні
від 30 липня 2016 року №722-ос
полковник
по Східному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України
підполковнику ГОНЧАРУ Віктору Михайловичу
Управління кадрового менеджменту АДПСУ

від щирого серця!
Рідні, близькі та колеги по службі вітають
начальника відділу кадрів Маріупольського
загону Морської охорони капітана 2 рангу
МИРОНЧУКА Сергія Івановича з ювілеєм!
Бажаємо зіркою горіти і з кожним роком все
яскравіше, щоб теплих і світлих променів вистачало всім близьким, яких би Ви хотіли обігріти й
захистити! День народження – це чистий аркуш,
новий розділ життя, повний чарівних очікувань
та світлих надій... Тож нехай всі вони здійсняться
– кожна мрія, кожне бажання! Вітаємо!
Рада та актив Одеської обласної громадської організації ветеранів прикордонної служби
Одеського прикордонного загону «Ветеран кордону» щиро й сердечно вітають ювілярів: підполковника запасу МЖАЧИХА Сергія Миколайовича та СПОЛЬНИКА Івана Петровича; старшого прапорщика запасу БЛОЦЬКОГО Віталія
Івановича – з 50-річчям; майора запасу ДІХТЯРЕНКА Сергія Івановича, ветерана праці
ТЕЛЕШ Віру Іванівну – з 75-річчям; ФІНЬКО

Раїсу Наумівну – з 85 річчям; старшого прапорщика запасу ЧЕРНЕЙКА Леоніда Адамовича
– з 55-річчям; старшого прапорщика запасу ГАВРЮЩЕНКА Олега Володимировича з 45-річчям; іменинників серпня: полковника ІГНАТЬЄВА Андрія Михайловича, полковника
запасу КУБАСОВА Володимира Григоровича;
підполковників запасу – ЖЕЖЕРУ Олега Олексійовича, ЖИЛІНА Сергія Володимировича;
майорів запасу – ЧЕМЕРКА Бориса Миколайовича, БИЧКОВА Валентина Петровича;
старшого лейтенанта запасу КРУПСЬКОГО
Миколу Васильовича, старших прапорщиків
запасу – ЛОНГАНЮКА В’ячеслава Пантелеймоновича, ДОРОШЕНКА Валерія Миколайовича, ІОТЧЕНКА Олександра Михайловича,
ШЛЕНСЬКОВУ Ірину Василівну; прапорщика
запасу СЕМЕНКА Віталія Леонідовича, вдову
ветерана ЯКОВЕНКО Катерину Іванівну.
Бажаємо міцного здоров’я, родинного щастя
й добробуту, чистого неба, миру та злагоди на
Землі!

мистецтво

П рикордоння

для натхнення

В Ізмаїльському загоні є цікава традиція. Його колектив
вже багато років поєднує міцна дружба з представниками,
здавалося б, зовсім неспорідненої професії – митцями
Національної спілки художників України.
Ігор ПЕРЕГНЯК
Майстри пензля, яких згуртував
навколо себе заслужений художник
України, координатор творчих програм Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
Михайло Пархоменко на своїх полотнах відображають будні охоронців
рубежів і мальовничі краєвиди прикордоння. А щоб повною мірою відчути особливу тутешню атмосферу,
художники беруть із собою мольберти
та на світанку вирушають разом із

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

«зеленими кашкетами» у наряд – для
наснаги й творчого пошуку.
Протягом двох тижнів Михайло
Пархоменко та його колеги – Катерина Рудакова, Олександр Винник,
Тетяна Коваленко, Марія Чепульська,
Андрій Куцаченко, Ірина Калюжна
та Віталій Писарюк – працювали над
створенням серії картин, присвячених
«українській Венеції» – містечку Вилкове, та людям у формі, які відповідають за безпеку кордонів у цій мальовничій місцині.
В останній день свого творчого відрядження митці організували для прикордонників відділу «Вилкове» та їхніх
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родин імпровізовану художню виставку
– просто в одному з приватних дворів.
На картинах охоронці рубежу
могли упізнати себе, своїх побратимів
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та звичні місця несення служби. Втім,
пейзажами й портретами майстри
живопису не обмежилися: на виставці
можна було побачити й натюрморти.

Проте «натуру» було обрано незвичну.
Замість квітів, фруктів та глечиків
– різноманітна зброя: від ручної гранати до автомата Калашникова. Така
от військова естетика…
Варто зазначити, що творчий
«десант» колективу художників став
можливим завдяки сприянню керівництва Південного регіонального
управління Держприкордонслужби,
Ізмаїльського прикордонного загону
та громадської організації «Спілка
митців «Берег Овідія».
До речі, у вересні – жовтні минулого року група художників працювала в Ізмаїльському загоні на ділянках відповідальності відділів «Рені»,
«Ізмаїл» і «Вилкове». Результати
їхньої роботи тепер можна побачити
на багатьох художніх виставках у різних містах України.
n
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