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Коли мовний бар’єр –
не завада

Армія ЄС:
чи матеріалізуються ілюзії?

Якщо знайомитися із підводним світом через
«Підводну одіссею команди Кусто»,
досить важко відчути, що аквалангіст
стає добровільним заручником
непередбачуваної й надзвичайно
потужної стихії.

В останні роки у Європі почастішали
заклики до прискорення інтеграції
країн-членів ЄС у сфері безпеки.
Один із топових месиджів –
необхідність створення єдиної армії
Європейської спільноти.
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«Шквал» до реального бою готовий!
пам’ятаємо

Біль і слава «Довжанського»
Днями минула друга річниця завершення оборони ділянки відповідальності відділу «Довжанський» Луганського загону. Тоді на заваді
агресивним планам противника разом із армійськими силами став прикордонний гарнізон, куди увійшли не лише треновані професіонали з
мобільних підрозділів, але й військовослужбовці штабів, технічних частин, курсанти Навчального центру, мобілізовані представники мирних

професій, моряки, яким за нормами забезпечення навіть не видавався
камуфляж.
«Довжанський» – одна з ключових поворотних точок війни, яка чітко продемонструвала агресорові: українців можна знищити, але зламати їх неможливо.
Докладно про те, як це відбувалося та долі героїв того протистояння
читайте у наступному номері.
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міжнародна допомога

Механізм виплат
строковикам
удосконалено
Уряд удосконалив механізм
виплати матеріальної допомоги
військовослужбовцям, звільненим з
військової строкової служби, прийнявши
відповідну постанову. Цим документом
внесено зміни до Порядку використання
коштів, передбачених у державному
бюджеті для виплати матеріальної
допомоги військовослужбовцям,
звільненим з військової строкової
служби. Тепер чітко прописано механізм
проходження відповідних виплат і
визначається: дата взяття на військовий
облік військовослужбовців звільнених
зі строкової служби; термін, протягом
якого Мінсоцполітики має перерахувати
кошти на виплату допомоги структурним
підрозділам соціального захисту
населення, а останні – органам
соціального захисту населення, які
проводять перерахування на карткові
рахунки військовослужбовцям.
Крім того, у Порядку передбачено
проходження документів на виплату
матеріальної допомоги та спрямування
коштів органам соціального захисту на її
виплату двічі на місяць.
Яна ШЕВЧУК

Вітчизняні специ
освоїли біонічні
протези
Трьом тяжкопораненим учасникам
бойових дій вітчизняні фахівці
встановили біонічні протези іноземного
виробництва, ще п’ятеро – на черзі. Про
це заявив Голова Державної служби
України у справах ветеранів війни та
учасників АТО Артур Дерев’янко. За
його словами, троє наших спеціалістів,
які працюють у Києві, Харкові та Львові,
віднині можуть протезувати поранених
військовослужбовців біонічними
протезами від ліктя. «Бійцеві не потрібно
їхати за кордон, він може отримати цей
протез тут, в Україні. Пораненим не
потрібно витрачатися на харчування,
проживання, все це можна робити тут»,
– додав Голова Держслужби у справах
ветеранів війни та учасників АТО. У
середньому біонічний протез коштує
від 20 до 50 тисяч євро. Нині складного
протезування потребують 24 бійці АТО з
ампутаціями.
Сергій ПОЛІЩУК

Відбуватиметься
осучаснення пенсій
Кабінет Міністрів України планує
підвищити середній розмір пенсій у
жовтні – листопаді 2016 року. За словами
віце-прем’єр-міністра України Павла
Розенка, наразі розробляється програма
осучаснення пенсій, адже пенсії від
1300 грн до 3000 грн не підвищувалися
останні 3 – 4 роки. «Ми зараз шукаємо
ресурс для того, щоб з жовтня –
листопада провести осучаснення для
цих категорій громадян», – додав
віце-прем’єр. За твердженням Павла
Розенка, весь додатковий ресурс, який
дає економіка, Уряд спрямовує на
підвищення соціальних стандартів,
в тому числі й пенсій. «Прийнято
рішення, що розмір мінімальної пенсії
з 1 грудня буде підвищено не на 5%,
як планувалося раніше, а на 10%», –
зазначив він, додавши, що за попередні
два роки соцстандарти підвищувалися
лише один раз.
Руслан ЧЕРНЮК

З перспективою поглиблення співпраці
В ОКПП «Київ» представники
Держприкордонслужби на чолі із
заступником директора Департаментуначальником управління міжнародного
співробітництва та євроінтеграції
полковником Олександром Панченком
провели зустріч з офіційною делегацією
комітету з питань Збройних Сил
Конгресу США.
Ірина МАСТЕЛЬ
Метою візиту американських партнерів до
України було проведення низки зустрічей з представниками державних установ України, що беруть
участь у програмах технічної допомоги. Як відомо,
вітчизняне прикордонне відомство займає чільне
місце у цьому напрямі, адже Уряд США є незмінним партнером Служби у розбудові технічного
потенціалу служби. Одним із найяскравіших прикладів є співробітництво Держприкордонслужби

лицарі звитяги

та Національної адміністрації з ядерної безпеки
Міністерства енергетики США, розпочате ще
2005 року. Так, протягом поточного року в рамках
співпраці з американською стороною за програмою
«Виявлення та припинення ядерної контрабанди»
комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів типу «TSA» обладнано у чотирьох сухопутних
пунктах пропуску через державний кордон. Наразі
завершується обладнання ще чотирьох пунктів
пропуску та водночас активно тривають консультації щодо подальшої практичної реалізації згаданої
програми.
Загалом лише з початку нинішнього року в
рамках реалізації проектів міжнародної технічної
допомоги вітчизняне прикордонне відомство отримало від американських агенцій-партнерів обладнання та техніки на суму близько 176 мільйонів
гривень.
Внаслідок певних змін у законодавстві відтепер відповідальність за виявлення радіоактивних
матеріалів на державному рубежі повністю лягає на
плечі прикордонників. Тож у ході візиту полковник

Олександр Панченко повідомив американських
партнерів про поточні пріоритети відомства у сфері
нерозповсюдження зброї масового ураження та в
цілому про ініціативи української сторони щодо
посилення потенціалу Служби в ефективній охороні державного кордону.
Виходячи з позитивної оцінки поточного стану
реалізації спільних проектів та ефективної взаємодії, представники комітету з питань Збройних
Сил Конгресу США запевнили українську сторону
стосовно подальшої підтримки ініціатив Держприкордонслужби України та висловили готовність
продовжувати співробітництво в рамках проектів
міжнародної технічної допомоги.
На завершення зустрічі українські правоохоронці продемонстрували для американських
експертів процес перевірки багажу пасажирів на наявність радіоактивних предметів, під
час якої партнери мали змогу побачити роботу
обладнання радіаційного контролю, раніше встановленого у аеропорту «Бориспіль» в рамках
програми «Виявлення та припинення ядерної
контрабанди».
n

життя прикордоння

«Полювання» на чорницю
завершено
10 серпня нинішнього року року на
ділянці відділу «Березове» Луцького
загону закінчився сезонний пропуск
на територію Поліського лісгоспу
Республіки Білорусь для збору чорниці.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Повернення
героїв
Після тривалої реабілітації в
США на Батьківщину повернулися два
українських герої: прикордонник Рустам
Росул та офіцер Збройних Сил України
Сергій Титаренко.
Зоряна ТКАЧУК
Обидва воїни тривалий час перебували у вкрай
важкому стані. Завдяки допомозі небайдужих представників діаспори, волонтерів та спеціальній міжнародній програмі вони рік тому змогли виїхати на
реабілітацію до США.
– Поранення були такої складності, що в перспективі вони могли тільки лежати. Зараз – і сидять,
і можуть вставати, – розповів начальник управління
охорони здоров’я Держприкордонслужби генералмайор медслужби Валентин Волоха. – Ми зробимо
все, щоб хлопці ходили.
n

Скористатися спрощеним перетином кордону
мали змогу місцеві жителі дванадцяти прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області. Вони щоденно, з шостої години
ранку і до десятої вечора, могли перетинати кордон
з Білоруссю з обов’язковим поверненням на територію України у день перетину держкордону.
Таким чином, починаючи з 1 липня в трьох
тимчасових пунктах пропуску «Познань», «Березове» та «Дроздинь» було оформлено близько 4,5
тисячі осіб. Місцеві жителі, які за наявністю паспорта, перепустки, виданої органами прикордонної
служби Республіки Білорусь, та іменної квитанції про оплату за відвідування республіканського
ландшафтного заповідника «Ольманські болота»
мали можливість безперешкодно збирати чорницю.
Однак, незважаючи на такий зручний алгоритм,
знаходились ті, хто нехтував встановленими правилами. Так ще до початку сезону та надалі підрозділами Луцького загону в межах Волині та Рівненщини було виявлено й повернуто від державного
кордону близько 1,5 тисячі дорослих та понад 500
дітей, які могли під час збору чорниці незаконно
потрапити на територію суміжної держави. Крім
того, українськими та білоруськими прикордонниками загалом затримано 60 порушників державного
рубежу, яких притягнуто до адміністративної відповідальності як в Україні, так і в Республіці Білорусь.

У цьому сенсі варто нагадати про можливість
скасування білоруською стороною досягнутих
домовленостей про сезонний пропуск українських громадян на територію Поліського лісгоспу. Це може відбутись у разі систематичних
порушень державного кордону, прикордонного
режиму, незаконної вирубки лісу, розпалювання
багать, залишення побутового сміття, вчасного
неповернення на територію України та інших
порушень.
n
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Роман ТКАЧ
– Мета змагань – поширення досвіду прикордонних загонів у підготовці інспекторів прикордонної служби, а також популяризація службової
діяльності, підвищення рівня професіоналізму
та престижу цієї категорії військових, – зазначив старший офіцер з організації діяльності дільничних інспекторів прикордонної служби штабу
Східного регіонального управління підполковник
Володимир Лебедєв.

Нелегали
з коробки
Міжнародне злочинне
угрупування, що спеціалізувалося на
незаконному переправленні людей
до країн ЄС, викрили співробітники
Західного регіонального управління
та Чернігівського прикордонного
загону спільно з колегами із
Національної поліції. Ліквідації
каналу передувала тривала робота
оперативно-розшукових підрозділів
Служби в різних регіонах держави.
Як результат, у селі Велика Копань
на Закарпатті затримано двох жителів
Івано-Франківщини, котрі планували
переправити через кордон трьох
громадян Індії. Члени злочинної групи
перевозили іноземців у вантажному
мікроавтобусі, помістивши їх у
дерев’яні ящики. Одночасно у Києві
затримано організатора каналу
незаконної міграції – громадянина
Шрі-Ланки, який постійно проживає
на території України. Іноземця
схопили під час отримання частини
коштів за оборудку у розмірі близько
100 тисяч гривень. Загалом свої
послуги він оцінив у 300 тисяч
гривень. За ці гроші зловмисник
обіцяв доставити групу мігрантів до
Угорщини.
Людмила ТКАЧЕНКО

Відповідно до програми змагань інспектори
виконували низку як теоретичних, так і практичних завдань, зокрема, з тактики прикордонної
служби, особистої безпеки та застосування сили,
а також правової, вогневої й технічної підготовки.
За підсумками турніру в командній першості
кращі результати показали «дільничні» Сумського
загону. Інспектори продемонстрували високий
командний дух, взаємодопомогу, злагодженість і
прагнення перемоги.
В індивідуальній першості переможцем став
старший прапорщик Віталій Єрошенко (відділ
«Середина-Буда» Сумського загону). Друге місце
здобув старший прапорщик Андрій Єрьоменко
(відділ «Вовчанськ» Харківського загону). Третє,
четверте та п’яте – також у військовослужбовців
Харківського загону: старшого сержанта Олексія
Тараканова (відділ «Золочів»), старшого прапорщика Ігоря Свідницького (відділ «Веселе») та прапорщика Олександра Кононенка (відділ «Дергачі»).
Команді Сумського загону вручено перехідний кубок. За продемонстрований високий рівень
професійної підготовки всіх учасників змагань
буде заохочено правами начальника Східного
регіонального управління.
n

ветерани

Не залишає служба душу
10 років тому, в серпні 2006 року
народилася Волинська організація
ветеранів Держприкордонслужби.
Вона пройшла шлях від невеликої групи
однодумців до широко розгалуженої
потужної спільноти, готової будь-якої
миті прийти на допомогу колегам.
Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ
Ветерани-прикордонники і після виходу в запас
залишаються військовими, тож їхні принципи не
зазнають змін. Вірність традиціям, сприяння розбудові державності та справі охорони кордону
поєднані з невтручанням у політику, чіткою дисципліною та координацією з керівництвом загону.
Ветерани беруть активну участь у реконструкції відділів «Висоцьк», «Грабове», «Новогрузьке», проводять заходи національно-патріотичного виховання,
виїжджають у підрозділи, зустрічаються з молодими
офіцерами, а зараз і солдатами-строковиками, ліцеїстами, школярами та студентами.
За ініціативою організації відбулося вшанування пам’яті прикордонників застави імені Пархоменка та 12-ої прикордонної застави ВолодимирВолинського прикордонного загону (село Заставне
Іваничівського району Волинської області), яка
повністю загинула в перші години бою 22 червня
1941 року. Ці події досі не вивчені належним
чином. Відомо, що застава вступила в бій з ворогом,
який вів артилерійський вогонь прямою наводкою.
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гарячі будні

Найкращі серед ДІПСів
На базі управління Сумського
загону вже другий рік поспіль
проводяться змагання дільничних
інспекторів прикордонної
служби Східного регіонального
управління. Цьогоріч у заході взяли
участь команди Харківського
та Сумського загонів – всього 10
військовослужбовців, які посіли
перші п’ять місць у своїх органах
за результатами першого етапу.

Прикордонник
України

Прикордонники загинули зі зброєю в руках, захищаючи перші метри української землі. Їх поховали місцеві мешканці, які й зараз піклуються про могили.
Спільно з керівництвом Волинської області розроб
лена програма, покликана закрити «білу пляму» в
історії 11-ої, 12-ої і 13-ої прикордонних застав і віддати заслужену шану полеглим воїнам.
Справжньою кузнею для майбутніх кадрів
нашого відомства під керівництвом члена організації ветерана-прикордонника полковника у відставці
Павла Боснюка став Волинський обласний ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою.
За підтримки керівництва загону 2013 року
члени організації провели зустрічі з ветеранами
Брестської прикордонної групи, Пінського прикордонного загону, Надбужанського прикордонного відділу. Так започатковано відносини між
ветеранами-прикордонниками України, Білорусі та
Польщі. Однак перспективам їх подальшого розвитку завадила війна, жорстко розставивши свої
пріоритети.
З початком російської агресії на сході України
17 ветеранів трьома групами на ділянках різних підрозділів несли службу у складі прикордонних нарядів. Серед них батько і син – майор запасу Ігор та
сержант запасу Дмитро Ігоніни. Разом із 50–60-річними товаришами вони не лише фактично посилили
підрозділи, а й неабияк підняли бойовий дух молодших колег – власним прикладом, досвідом, цікавими бесідами. А вже у травні 2014 року двоє членів організації на легкомоторних літаках здійснили
моніторинг українсько-білоруської ділянки в межах
Рівненської та Волинської областей. За результатами

польоту сержант запасу Олег Резнік надав надзвичайно важливий відео та фотоматеріал.
Організація не могла залишитися осторонь підготовки земляків до виконання бойових завдань у
зоні АТО. За її кошти закуплено спорядження, автозапчастин та медпрепаратів на 15 тисяч гривень.
Проте найважливішою підтримкою став досвід,
яким з учорашніми правоохоронцями поділилися
16 воїнів-інтернаціоналістів.
Серед членів організації четверо учасників
антитерористичної операції, у тому числі двоє офіцерів, які не змогли «відсиджуватися на пенсії» і
попрямували у військкомат, щоби захищати Україну зі зброєю в руках.
Зараз в організації 136 членів у складі шести
територіальних осередків прикордонних районів
Волинської та Рівненської областей. З кожним роком
вона стає чисельнішою та активнішою. У травні
2016-го створено WEB-сайт, ветерани не забувають
про колег, яким найбільше потрібна їхня увага, підтримують хворих та сім’ї загиблих учасників АТО,
допомагають в реабілітації воїнам, що повертаються
після виконання бойових завдань, а, за необхідності,
й самі не цураються вийти в наряд.
– Діяльність у ветеранській організації – своєрідне продовження нашої дійсної служби в рядах
вартових рубежів, – зазначив голова ради організації
ветеранів Волинської області генерал-лейтенант у
відставці Аркадій Яворський. – Бачимо, що молоді
потрібні наш досвід, слово, а також справи. Із задоволенням відзначаємо, що відомство стає кращим і
ми готові піднімати довіру населення до його персоналу. Ми в єдиному строю. Є і будемо завжди. n

«Я – не я
й «травичка»
не моя!»
Майже чотири кілограми
марихуани виявили у пункті пропуску
«Гоптівка», що на Харківщині,
прикордонники та працівники
фіскальної служби. Знайти зілля
в автомобілі «Мазда» допоміг
натренований на пошук наркотиків
службовий собака прикордонників.
Наркотики знайшли під час перевірки
транспортного засобу, яким прямував
до Росії наш 29-річний співвітчизник.
Залучений до огляду чотирилапий
помічник відразу ж «спрацював»
на авто і незабаром правоохоронці
виявили у ньому 18 пакунків з
речовиною рослинного походження.
Два – під заднім сидінням, а ще 16
– у запасному колесі, яке довелося
«розбортувати». Цікаво, що за
словами затриманого водія, мешканця
Запоріжжя, пакунки йому не належать.
Він також запевняв, що не знає, як
вони потрапили до автомобіля.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Сталкериневдахи
У Київській області співробітники
Держприкордонслужби та Нацполіції
затримали п’ятьох громадян
України, які намагалися потайки
пробратися у зону відчуження.
Спочатку прикордонники відділу
«Іванків» Житомирського загону
спільно з представниками поліції
помітили двох молодиків, які саме
долали загороджувальний паркан
тилової межі Чорнобильської зони
неподалік села Терехів. Затримані
виявилися громадянами України. Ще
трьох їхніх спільників – любителів
екстриму – на забрудненій радіацією
та небезпечній для здоров’я території,
перепинили на цьому ж напрямку вже
пізно увечері. На всіх порушників
складено адміністративні документи за
порушення вимог режиму радіаційної
безпеки.
Віктор ВИРВА
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важко у навчанні

«Шквал» до ре
Протягом двох
тижнів на польовій базі
Кінологічного навчального
центру тривали
тактичні навчання з
бойового злагодження
прикордонної комендатури
швидкого реагування
«Шквал». Прикордонники
відпрацьовували варіанти
реагування на загострення
ситуації на кордоні.

Роман СТАХІВ,
фото автора

У «полі» прикордонники пови
облаштувати свій побут, організуват
військового містечка, харчування т
лазню і все в автономному режимі.
бити найкраще навчали досвідчені ін
з бойовим досвідом із Західного регі
управління.
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еального бою готовий !

инні були
ти охорону
та польову
Як це зронструктори
іонального

Одним із важливих елементів навчань став
110-ти кілометровий марш на базу польового
навчального центру Академії Сухопутних військ,
де проведено бойове злагодження мінометної,
протитанкової, 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.
Стрільби проводилися в умовах, максимально наближених до тих, які є у зоні АТО.
Так, вогонь із мінометів 82 калібру на відстань

1200 метрів вівся із закритої позиції за допомогою коригувальників. Стрільба із зенітних установок ЗУ-23-2 виконувалася по легких броньованих цілях на відстані 800 метрів, АГС-17 – мав
«накрити» ворожий опорний пункт.
Одна із практичних ввідних – український
кордон перетнула колона броньованої техніки.
Миттєво надійшов наказ зупинити та знищити
ворога.
Першими у бій вступили розвідники. Основ
ний підрозділ зайняв лінію оборони. Кулеметники із бойових броньованих автомобілів
«Козак» притискали «піхоту» до землі. Пара-

лельно працював снайпер. З флангів бронетехніку противника точно били із станкових протитанкових гранатометів СПГ-9 «Спис», РПГ,
автоматичних гранатометів АГС-17 та мінометів.
Влучити вийшло по усіх запропонованих цілях.
Після вдалого відбиття атаки, підрозділ перегрупувався і здійснив контрнаступ, відтіснивши
нападників за лінію державного кордону.
За результатами командири констатують:
«шквалівці» здатні практично «працювати» і по
повітряних, і по броньованих цілях, зокрема й
тих, що перебувають поза зоною прямої видимості.

Для довідки: Прикордонна комендатура
швидкого реагування «Шквал» створена 2015
року й призначена для оборони державного кордону. На мирній території мобільні групи підрозділу залучаються до охорони на західному
кордоні. На рахунку військовослужбовців вже
є неодноразові затримання незаконних мігрантів та контрабандистів із цигарками. Більшість
особового складу має бойовий досвід служби в
зоні проведення антитерористичної операції. По
суті – це вже другий склад «Шквалу», адже до
першого увійшли мобілізовані вояки. Зараз їхні
місця зайняли контрактники.
n

е
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Коли мовний бар’єр – не завада
Прикордонні водолази готові до дій за стандартами НАТО
Якщо знайомитися із
підводним світом через
«Підводну одіссею команди
Кусто», досить важко
відчути, що аквалангіст стає
добровільним заручником
непередбачуваної й надзвичайно
потужної стихії, щоразу
ризикуючи ніколи не побачити
сонячне світло.

Володимир ПАТОЛА
Військовослужбовцям підрозділів спе
ціальних дій на воді Морської охорони також
доводиться занурюватися, але аж ніяк не
заради задоволення чи отримання фантастично красивих кадрів. І хоча у наших морях
і не водиться вкрай небезпечних створінь,
їх відсутність сповна компенсують залишки
рибальських сіток, рідкісні міни часів Другої
світової війни та ще низка небезпечних сюр
призів. Та, зрештою, цілком реальною на сьогодні є перспектива зустріти у мовчазній безодні двоногого ворога, озброєного вибухівкою
та новітньою двосередовищною машиною
смерті АДС.

проводиться обстеження акваторії шляхом
локаторно-кругового огляду. Після виявлення
будь-яких невідомих предметів для допошуку
та обстеження занурюються люди.
Якщо у попередні роки під час підводних епізодів «Сі Бриз» увага акцентувалася
на інженерних роботах, то цього разу наголос зроблено на пошуку і нейтралізації вибухонебезпечних предметів. Американські,
британські та румунські інструктори взялися
навчати цього колег з ВМС та Держприкордонслужби.

до трьохсот метрів. Живлення – через кабель.
Така схема має певні недоліки, зате час роботи
апарату не обмежений зарядом акумулятора.
Комплекс включає додаткові освітлювальні
прилади та спеціальну камеру для отримання
максимально точної інформації.
Також ми вчимося у партнерів міжнародних стандартів, сигналів, роботі з різними
метричними системами і, насамперед, організації. Звичайно, є певна різниця в умовних
сигналах, системі управління, але вона швидко
запам’ятовується і не створює проблем. Як

Якщо у попередні роки під час підводних епізодів
«Сі Бриз» увага акцентувалася на інженерних
роботах, та цього разу наголос зроблено на пошуку
і нейтралізації вибухонебезпечних предметів.
Найперше, що мають передати своїм
союзникам іноземні наставники – це стандарти виконання завдань. Часто під час
інших міжнародних навчань та спеціальних курсів вони привозять українським
«бійцям безмовного фронту» додаткове
обладнання. Передусім йдеться про пристрої допошуку та ідентифікації небезпечних предметів. Спеціальні роботи та під-

Тренування планувалися з огляду на ситуацію на
Сході країни, зокрема в Азовському морі, де набуті
навички можуть знадобитися у будь-який час.
Надія тут лише на власний розум, силу,
витривалість, компетентність, підтримку товариша та спеціальний ніж. Замість всесвітньої
режисерської слави найвища нагорода – виконання наказу, збережене життя людей, людська
гідність і військова честь.
– Виникла ситуація імовірного мінування
противником району виконання завдань.
Перед виходом кораблів водолазні підрозділи
отримали команду на обстеження, – розповідає
легенду маневрів заступник керівника водолазного компоненту навчань «Сі Бриз-2016»
капітан 2 рангу Вадим Дехта. – По-перше,
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водні керовані апарати мінімізують участь
людини.
– Це гідролокатор бокового огляду, який
прикріплюється до човна, буксирується за ним
і видає інформацію про підводний простір. Так
можна виявити під водою практично будь-які
предмети: від людського тіла до міни, – розповідає представник загону гідротехнічних водолазних робіт ВМС США старшина Франклін
Тамарас. – А ще є підводний керований апарат. Він дозволяє дослідити підводні об’єкти
і виводить інформацію на екран монітора.
Пристрій може використовуватися на глибині

наслідок – завдяки системі особливих сигналів
та жестів люди, яким зрозуміти один одного на
суші заважає мовний бар’єр, під водою непорозуміння не мають.
– На даний час створено міжнародну
мобільну групу, – продовжує Вадим Дехта.
– Вона розбита на загони. У кожного – свій
командир, адже часто блискавичні рішення
необхідно приймати на місці. Район пошуку
достатньо великий, часу обмаль, тому робота
триває цілодобово. Спорядження, яке застосовуємо, придатне на глибинах до 40 метрів і
дозволяє перекрити майже весь прибережний
регіон чорноморського узбережжя. Тренування планувалися з огляду на ситуацію на
Сході країни, зокрема в Азовському морі, де
набуті навички можуть знадобитися у будьякий час.
– Сьогодні ми відпрацьовували пошук
предметів, заздалегідь опущених на ґрунт, –
розповідає співробітник відділу спеціальних
дій на воді Одеського загону Морської охорони
старшина 1 статті Денис Бурлаченко. – Разом
з колегами-іноземцями проводили підводний
пошук цих обєктів. Заздалегідь нічого не обговорювалося. Отримали раптове завдання, відповіли: «Добре. Зрозуміло». Потім опустилися
вчотирьох на глибину, розтягнулися ланцюжком і пішли обстежувати ґрунт. Із завданням
впоралися на «відмінно».
n

В останні роки у
Європі почастішали
заклики до прискорення
інтеграції країн-членів
ЄС у сфері безпеки. Один
із топових месиджів –
необхідність створення
єдиної армії Європейської
спільноти. В Україні
це питання практично
не обговорюється.
А дарма, адже для
країни, яка впродовж
двох з половиною років
протидіє російській
агресії та намагається
привернути увагу
світу до брутального
порушення східним
сусідом норм
міжнародного права,
будь-які зміни у
безпековому
середовищі
найближчих партнерів
і союзників мають,
без перебільшення,
стратегічне
значення.

Армія ЄС:
Ольга МІРОШНИЧЕНКО
Для початку – трохи історії. Ідея створення
єдиної європейської армії не нова. Вперше
така ініціатива з’явилася ще наприкінці 50-их
років минулого століття, коли керівництво Італії, Франції, Західної Німеччини та країн Бенілюксу вирішило об’єднати свої збройні сили під
загальним командуванням. Амбітний проект так
і не було втілено у життя, оскільки його не підтримав парламент Франції.
1992 року тодішній польський президент
Лех Валенса запропонував створити «НАТО-2»
– оборонний альянс країн Східної і Центральної
Європи. Це також викликало багато суперечок,
які у результаті призвели до дискредитації
ініціативи польського лідера.
На початку 2000-их ідея формування збройних сил об’єднаної Європи частково втілилася у
життя: у Євросоюзі було створено Сили швидкого реагування, підпорядковані єдиному штабу
Співтовариства. Однак нового поштовху їй
надала минулорічна заява Президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. «Спільна армія допомогла б сформувати спільну зовнішню політику і
політику безпеки, щоб разом нести відповідальність Європи за події в світі. З такою армією ЄС
зможе відреагувати на загрозу країнам-членам і
сусіднім державам», – заявив з високої трибуни
політик.
Запущену єврочиновником «пробну кулю»
з ентузіазмом підхопили у міноборони Німеч-

Будь-які, навіть
гіпотетичні кроки,
котрі можуть
послабити
Північноатлантичний
Альянс, путінський
режим, безперечно,
вітатиме, адже саме
НАТО проводить
чітку межу його
імперським амбіціям.
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чи матеріалізуються ілюзії?
чини, зазначивши, що пропозиція дуже слушна.
А офіційний представник Європейської Комісії
Маргарітіс Шинас навіть підрахував, що власні
збройні сили допоможуть Євросоюзу заощадити до 120 мільярдів євро на рік.
Реакція з боку керівництва Північноатлантичного Альянсу не забарилася. І хоча
риторика заяв була традиційно дипломатичною, основна теза зводилася до того, що на

потрібно фінансувати ще одну армію. Нагадаємо: сьогодні, попри те, що головний тягар
витрат НАТО беруть на себе США, кожна країна – член Альянсу повинна сплачувати на його
утримання два відсотки ВВП. А це для багатьох
держав – нелегка ноша.
Утім, є ще й політичний аспект, про який
супротивники створення євроармії нечасто
воліють говорити. Він стосується різних прин-

Сьогодні, попри те, що головний тягар витрат НАТО
беруть на себе США, кожна країна – член Альянсу
повинна сплачувати на його утримання два відсотки
ВВП. А це для багатьох держав – нелегка ноша.
сьогодні поглиблення співпраці ЄС і НАТО є
найкращою моделлю, здатною вберегти обидві структури як від зовнішніх, так і внутрішніх загроз.
– ЄС і НАТО – дві організації з різними
завданнями і обов’язками, однак у нас є також
дуже багато спільного, – підкреслив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. – Ми
живемо в час фундаментальних змін безпекового середовища. Ми поділяємо однакові цінності і стикаємося з тими ж проблемами. На
мою думку, особливо важливо, щоб сьогодні ми
посилили нашу співпрацю.
Прагнення низки країн ЄС мати власну систему безпеки експерти пояснюють насамперед
бажанням посилити свій вплив у спільноті.
Політолог Олександр Палій, зокрема, зазначає: «Нові розмови про європейські сили безпеки, паралельні НАТО, виникають у зв’язку
з тим, що найбільші країни Євросоюзу хочуть
добитися його більшої цілісності. А без силової
складової це завжди буде під сумнівом, адже в
питаннях безпеки однозначно Європейський
Союз залежить від Альянсу».
Проте далеко не всі члени ЄС схвально
сприймають дану ідею. Зокрема, керівники
країн Східної та Північної Європи недвозначно
натякають: вони поки що не готові до такої
інтеграції. На їхню думку, натомість створення
нових структур було б набагато доцільнішим
посилити блок НАТО. Не останню роль у цьому,
звісно, відіграє фінансове питання, адже платникам податків із не дуже заможних країн ЄС
доволі важко пояснити, чому з їхніх кишень

ципів прийняття рішень, запроваджених в ЄС
та НАТО. Якщо в Альянсі всі питання ухвалюються винятково консенсусом, то у Євросоюзі
для прийняття рішення необхідна підтримка
лише 60 відсотків країн-членів, які становлять
55 відсотків населення Спільноти. Такий принцип теоретично дозволяє «важковаговикам»
домовлятися між собою і залишати «за бортом»
невеликі країни.
– Малі країни дуже втішені принципом вето,
який існує в НАТО, тобто вони постійно привертають до себе увагу, – наголошує Олександр
Палій. – Якщо буде запроваджено принцип
ухвалення рішень, який зараз є в Євросоюзі, то
вони вже не матимуть свого голосу – навіть у
такому ключовому питанні, як безпека. А безпека – це останнє, що готові віддавати із свого
суверенітету держави.
Категорично проти ініціативи Юнкера
виступили і у Великій Британії – тоді ще члена
ЄС. Цікаво, що у цьому питанні несподівану
консолідацію продемонстрували як євроскептики, так і європрихильники. Британці нагадали, що національна безпека не належить до
компетенції Євросоюзу. Ще минулого року
відомий ідеолог «Брексіту» Девід Баннерман
попереджав: «Створення об’єднаної європейської армії може призвести до занепаду національних збройних сил окремих країн. Ця ініціатива також унеможливить прийняття швидких
рішень у випадку критичних ситуацій. Безумовно, європейські збройні сили є небезпечною та шкідливою ініціативою, яку необхідно
зупинити».

А як же Кремль? Хіба міг він оминути
увагою таке непересічне питання? Тут якраз –
жодних несподіванок. Вустами експертів «другого ешелону» Москва одразу ж заявила, що
створення європейських збройних сил стане
початком кінця НАТО. Показовим у цьому плані
є коментар представника центру військовополітичних досліджень Московського інституту
міжнародних відносин Михаїла Александрова:
«Створення такої армії означатиме руйнування
НАТО, припинення його існування як непотрібного. І тоді США втратять контроль над Європою».
Риторику російської пропаганди зрозуміти
нескладно: будь-які, навіть гіпотетичні кроки,
котрі можуть послабити Північноатлантичний
Альянс, путінський режим, безперечно, вітатиме, адже саме НАТО проводить чітку межу
його імперським амбіціям.
Чергова хвиля дискусій стосовно майбутнього системи безпеки Європи прокотилася вже
після перемоги прихильників «Брексіта». Природно, що з початком «процесу розлучення»
ЄС та володарки однієї з найпотужніших армій
світу й безперечного «стовпа» Альянсу це
питання знову вийшло на перший план. Саме
воно стало основою концепції, яку представили
міністри закордонних справ Німеччини і Фран-

мати очікували, що у ній будуть виписані принципи створення майбутньої спільної армії. Втім,
сенсації не відбулося. У документі заявлено
про необхідність співробітництва країн-членів
у сфері оборони, економіки, кіберзбезпеки, а
також у боротьбі з тероризмом. Про створення
збройних сил – жодного слова.
А вже за тиждень, на Варшавському саміті,
Європейський Союз та НАТО домовилися розширювати співпрацю з протидії сучасним
викликам, що виходять з Півдня і Сходу. Відповідну декларацію скріпили підписами генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Голова
Ради Європи Дональд Туск та Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Обидві структури
домовилися разом протистояти гібридним загрозам і відстоювати єдину позицію щодо Росії.
«Сьогодні ми підписали декларацію, яка
надасть нового імпульсу, партнерству між
НАТО та ЄС. Це історичне рішення дозволить
нам працювати ще тісніше, ніж раніше. Наша
безпека взаємопов’язана. Ми постали перед
безпрецедентними викликами. Окремо ані ЄС,
ані НАТО не можуть повністю відповісти на
них. Але разом ми є чудовою командою і у нас є
засоби для того, щоб захистити наше населення,
а також сусідні країни», – заявив після підписання документа генсек НАТО.

Офіційний представник Європейської Комісії
Маргарітіс Шинас навіть підрахував, що власні
збройні сили допоможуть Євросоюзу заощадити
до 120 мільярдів євро на рік.
ції Франк-Вальтер Штайнмаєр і Жан-Марк Еро.
Головна ідея – поліпшення координації оборонної політики, створення постійних європейських військових структур і флоту. Першими
на цю пропозицію відреагували країни «Вишеградської четвірки», які піддали сумнівам
актуальність заяв міністрів і заявили, що «Брексіт» не є причиною для відмови від існуючої
системи безпеки у Європі.
Інтрига під назвою «Армія ЄС» наростала
аж до 28 червня 2016 року. Саме цього дня у
Брюсселі Верховний представник Європейського Союзу Федеріка Могеріні представила
Глобальну стратегію ЄС з питань зовнішньої
політики і безпеки. Затамувавши подих, дипло-

Здавалося б, на цьому можна поставити
крапку, адже ідея євроармії нібито звелася нанівець сама собою. Водночас, зважаючи на швидкоплинність політичної ситуації у світі, не можна
бути впевненими, що питання кардинального
реформування системи безпеки ЄС остаточно
знято з порядку денного. Про це свідчать і заяви
невдоволених політикою США та НАТО парламентарів низки країн Євросоюзу, і месиджі стосовно необхідності відновлення співпраці з Росією
та пом’якшення санкцій. Тому не виключено, що
у майбутньому гасло «Об’єднаній Європі – самостійне військо!» знову стане актуальним. І про те, що
це матиме для України серйозні наслідки, забувати
не варто.
n
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змагання

Тут особлива атмосфера
На базі
кінологічного центру
Головного управління
Національної поліції
у Харківській області
відбулися міжвідомчі
змагання кінологів.
Участь у них взяла й
команда
Харківського
прикордонного
загону зі своїми
чотирилапими
вихованцями.

Олександр ТРОХИМЕЦЬ
Як зазначають організатори турніру, основною
метою змагань є підтримка фізичної підготовки та
підвищення професійної майстерності кінологів,
які несуть службу у правоохоронних органах. Цього
року змагання включали три види самостійних вправ:
подолання смуги перешкод, загальний курс дресирування та затримання умовного порушника.
Чемпіонат вирізнявся особливою атмосферою
взаєморозуміння, адже особисті результати кожної
пари залежали не лише від вправності кінологів
та натренованості їхніх хвостатих напарників, а й

уміння відчувати один одного навіть без слів.
Чотирилапі прикордонники показали відмінні
результати, за що їх нагороджено грамотами. Слід

футбол

зауважити, що на цих змаганнях не було переможців
і переможених: всі учасники залишилися задоволеними та сповненими позитивних вражень. n

зірки на погони

Чемпіонський
кубок їде у С уми

від 4 серпня 2016 року № 730-ос
полковник
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
підполковнику ПЕТЕРЧУКУ Олексію Олександровичу
по Західному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України
підполковнику МУРАВСЬКОМУ Роману Васильовичу
підполковник
по Західному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України
майору ВАСИЛЕВСЬКОМУ Андрію Володимировичу
майору КОЗЕРАЦЬКОМУ Юрію Станіславовичу
майору МОВЧАНУ Віталію Вікторовичу
по Східному регіональному управлінню Державної прикордонної служби України
майору ПОПОВУ Євгенію Олеговичу

Управління кадрового менеджменту АДПСУ

На Буковині відбувся чемпіонат Державної прикордонної
служби з міні-футболу. Нинішнього року за кубок переможця
змагалися 16 команд з різних областей України. Крім чисто
спортивних змагань, футболісти-прикордонники мали
можливість у вільний час поспілкуватися між собою, адже
представляли команди всі регіони нашої держави.
Сергій БРОВКО
Організатори змагань створили чудові
умови для команд, розмістивши футбольні
делегації в селищі Бояни у відпочинковому
комплексі «Сонячна долина». Турнір відкрили підняттям Державного прапора та
хвилиною мовчання в пам’ять про загиблих
у зоні антитерористичної операції. До слова,
серед учасників чемпіонату є й чимало військовослужбовців, які вже пройшли випробування війною на Сході України в зоні
бойових дій.
– Це традиційні змагання серед прикордонників. Вони проводяться для того,
щоб об’єднати людей, аби вони відпочили
психологічно, познайомилися та стали друзями у майбутньому. Державна прикордонна
служба має й надалі бути одним цілим, –
сказав під час відкриття турніру головний
тренер відділу Спортивного комітету Державної прикордонної служби України Олександр Татарін.
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

Прикордонник
України
Свідоцтво про реєстрацію:
КВ № 8071 (28.10.2003 р.)
Передплатний індекс:

61023

Після урочистого відкриття розпочалися
футбольні матчі, які носили безкомпромісний
характер. Відчувалося, що кожна дружина
ретельно готувалася до змагань, маючи на меті
стати переможцем турніру. Глядачі вболівали
за гарний і видовищний футбол, підтримуючи
цікаві комбінації команд. І хоча кожна з них
заслуговувала на гру у фіналі, у матчі за звання
переможця турніру зустрілися прикордонники
Сумського та Мукачівського загонів. У запек
лому протистоянні долю матчу вирішив один
гол, забитий сумчанами. Перемога 1:0!
Переможцям і призерам чемпіонату Державної прикордонної служби України з мініфутболу вручили медалі, грамоти і кубки,
залежно від місця у турнірній таблиці. А футболісти Сумського прикордонного загону під
час нагородження з радістю підняли кубок
чемпіонів прикордонного відомства.
Під час закриття турніру організатори та
безпосередні учасники змагань зазначили, що
подібні заходи дуже важливі в контексті підтримки гарного фізичного стану й морального
розвантаження, розвитку відомчого спорту та
наочної пропаганди здорового способу життя. n
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