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Проект «Стіна»:
надійний щит
держави

Урок історії – віднайденої.
Чи назавжди?
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Півтисячоліття тому країни середньовічної Східної
Європи об’єдналися, щоб стримати загарбницький
наступ Великого князівства Московського.
Об’єднане 30-тисячне військо, яке очолив руський
князь Костянтин Острозький отримало перемогу над
80 тисячами московітів.
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6
ПРИКОРДОННИК

На засіданні Уряду розглянуто
План заходів щодо облаштування
українсько-російського кордону
та адміністративного кордону з
АР Крим.
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До броні – з душею

Нині в приймальні директора
Миколаївського бронетанкового
заводу Олександра Швеця постійно
битком народу. Всі чекають від
нього дива – вже сьогодні привести
до ладу «поранені» в зоні АТО чи
зняті з консервації бойові машини.
Тут можна побачити представників
усіх силових відомств. Є на
заводі й прикордонники, для
яких готується чимало техніки.
В адміністративному корпусі та
цехах – трудова метушня наче
в мурашнику. Сам керівник
підприємства після двох безсонних
ночей (через напружений графік)
все ж знайшов час поспілкуватися
з нашою газетою.

4-5

стор.

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

> 364

Державний кордон України перетнуло

1,52 млн.
осіб

тис.
транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону

27
осіб

>

4

з них
незаконні мігранти

Вилучено

17 од.

зброї

> 50

од.
боєприпасів

Затримано товарів
і вантажів, що незаконно
переміщувалися через
державний кордон, на

1,25

млн. грн.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Правила
змінено

З 8 вересня 2014 року змінено
правила в’їзду на тимчасово
окуповану територію України
(Автономна Республіка Крим)
громадянами України, в тому
числі й дітьми. Тепер дозвіл на
в’їзд на тимчасово окуповану
територію України буде
надаватися лише у разі наявності
документів, що посвідчують
особу та підтверджують
громадянство України.
Зокрема, діти, які не досягли
16-річного віку, зобов’язані
слідувати за паспортами
громадян України. До цього
необхідно було мати при собі
або свідоцтво про народження
чи проїзний документ дитини.
Це нововведення пов’язано з
практичним виконанням Закону
України «Про забезпечення
прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово
окупованій території України».
Крім того, необхідно звернути
увагу, що дозвіл на в’їзд з
тимчасово окупованої території
України громадянам України,
які не досягли 16-річного віку,
буде надаватися за наявності
документів, за якими вони
виїхали з материкової частини
України.

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ УРЯДУ

Відбулося розширене
засідання Кабінету
Міністрів України за
участю Президента
України, Голови
Парламенту і керівників
обласних державних
адміністрацій. Серед
інших важливих
питань до порядку
денного було включено
забезпечення
обороноздатності
країни в рамках
реалізації мирного
плану.
Костянтин ПЯСЕЦЬКИЙ

Відкрив засідання Прем’єрміністр
України
Арсеній
Яценюк, який оголосив порядок денний та запросив до слова
Президента України.
У своєму виступі Петро
Порошенко поінформував присутніх про зусилля з реалізації
мирного плану.
Режим припинення вогню
запроваджується зараз дуже непросто. Терористи час від часу
намагаються постійно спровокувати українські війська.
І тим не менш, повномасштабні бойові дії з 18.00 5 вересня

Оборона – в пріоритеті

не ведуться. Обстановка на
фронті кардинально змінилася.
Завдяки цьому не лише збережені українські життя та зупинений наступ регулярних збройних
сил сусідньої країни. Розпочався
процес звільнення українських
військових і цивільних, які утримувалися незаконними збройними формуваннями. З часу
оголошення припинення вогню
звільнено майже 700 осіб. Існує
чіткий графік, коли ще 500 українців нарешті отримають можливість повернутися додому.
«При цьому Україна не зробила жодних поступок в питаннях своєї територіальної цілісності та державного устрою!»
– наголосив Президент.
Окремо Глава Держави зупинився на тому, що вже зараз
здійснюється перегрупування

Збройних Сил, Національної
гвардії, прикордонників, але не
для нападу і наступу, а для того,
щоб гарантовано і ефективно
забезпечити захист своєї території.
Серед порушених Верхов
ним Головнокомандувачем питань – охорона українського
державного кордону та захисне
укріплення лінії безпосереднього протистояння з бойовиками.
«Якщо без лінії Маннергейма
не обійтися, значить треба зводити й такі фортифікації, тільки
ще більш потужні, з урахуванням досвіду попередників», –
підкреслив Петро Порошенко.
«Мир буде в Україні, ми все
для цього зробимо. Все в Україні
буде добре – я в це вірю!» – цим
завершив промову Петро Порошенко.

Юрій ЗАНОЗ

n США виділять

$ 60 млн. для
української армії
Про це повідомив посол
США в Україні Джеффрі Пайятт
у своєму Twitter. За словами
Пайятта, технічна допомога
США включає сухпайки,
бронежилети, радіостанції,
автомобілі, тепловізори,
медикаменти, саперів-роботів,
уніформу. Посол також зазначив,
що США мають намір давати
українській владі рекомендації в
галузі військового будівництва,
кібербезпеки, логістики та
стандартизації. Раніше Білий
дім заявив, що США допоможуть
Україні розробити нову військову
стратегію і зміцнити добровольчу
Національну гвардію.
Олена ТАЩИЛІНА

n Бюджет 2015:
чесний
і справедливий

Як передбачено Конституцією,
Уряд України до 15 вересня
внесе до Парламенту проект
закону про Державний бюджет,
де чітко визначено мільярдні
витрати на оборону і додаткові
закони, які концептуально
змінюють бюджетну і податкову
політику в країні, – повідомив
Прем’єр-міністр України Арсеній
Яценюк. Глава Уряду зазначив,
що 9 вересня Уряд України
провів «майже останню нараду
з приводу підготовки пакету
бюджетної реформи і внесення
змін до податкового і бюджетного
законодавства. Незважаючи на
виборчий процес, бюджет – точно
не агітка політичної сили, він
чесний і справедливий», – додав
Арсеній Яценюк.
Сергій ПОЛІЩУК

Голова
Верховної
Ради
Олександр Турчинов також взяв
слово у ході засідання.
«Лінія протистояння проходить сьогодні вздовж всієї країни, і саме мобілізація всієї країни
від Заходу до Сходу, від Півдня до
Півночі зможе призвести до нашої з вами перемоги, до повного
очищення території нашої держави від тих, хто пробує сьогодні
знищити нашу незалежність», –
зазначив Олександр Турчинов.
Далі у режимі «не для преси»
відбулося заслуховування: з приводу облаштування українськоросійського кордону – Голови
Держприкордонслужби Миколи Литвина та про план заходів
щодо цивільного захисту громадян України – Голови Державної
служби з надзвичайних ситуацій
Сергія Бочковського.
n

УКРАЇНА – НАТО

Друзі пізнаються в біді
Президент України Петро Порошенко 4–5 вересня відвідав з робочим
візитом Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії,
де в Уельсі у місті Ньюпорт взяв участь у саміті НАТО.
Максим МАЛОВ

Зокрема, Президент виступив на засіданні глав держав і урядів Альянсу, взяв участь
у засіданні Комісії Україна–НАТО, а також
провів низку двосторонніх зустрічей. Окрім
того, питання безпеки обговорювалося в унікальному форматі, коли Петро Порошенко
мав конструктивний діалог із президентами
США та Франції, прем’єр-міністрами Великої Британії й Італії та Федеральним канцлером Німеччини. За результатами засідання
Комісії Україна–НАТО на рівні глав держав
та урядів країн-членів і партнерів НАТО Президент України зробив офіційну заяву.

«На зустрічі багато союзників заявили
про додаткову практичну допомогу Україні, що буде надано на двосторонній основі,
включаючи зобов’язання зробити внесок у

новостворені цільові фонди з нарощування
обороноздатності, і що особливо важливо:
реабілітація поранених військовослужбовців, двостороннє військове співробітництво
у сфері постачання летальної і нелетальної
зброї. Ми вітаємо та цінуємо цю демонстрацію істинного особливого партнерства», –
підкреслив у своїй заяві Глава Держави.
За інформацією заступника Глави Адміністрації Президента України Валерія Чалого, присутні на саміті лідери країн-членів
НАТО підтримали Мирний план Петра
Порошенка, спрямований на стабілізацію
ситуації в Україні. Валерій Чалий зазначив,
що НАТО прийнято рішення про створення
чотирьох трастових фондів, через які Україні буде виділено 15 мільйонів євро для підтримки реформ у секторі безпеки.
– Мова йде про те, що ми повинні вже
сьогодні підсилювати Збройні Сили… НАТО
серйозно налаштовано підсилити допомогу Україні, зокрема в реформуванні сектору безпеки, і Збройні Сили – це найперше
завдання, – сказав він.
n

НАЗУСТРІЧ МИРУ

Мінський протокол
За підсумками консультацій Тристоронньої
контактної групи щодо спільних кроків,
спрямованих на імплементацію мирного плану
Президента України Петра Порошенка та ініціатив
Президента Росії Володимира Путіна, підписаного
5 вересня в Мінську.
За результатами розгляду й обговорення пропозицій, внесених
учасниками консультацій у Мінську 1 вересня 2014 р., Тристороння
контактна група в складі представників України, Російської Федерації й Організації з безпеки та співробітництва в Європі дійшла згоди
щодо необхідності здійснення таких кроків:
1. Забезпечити негайне двостороннє припинення застосування зброї.
2. Забезпечити моніторинг і верифікацію з боку ОБСЄ режиму
незастосування зброї.
3. Провести децентралізацію влади, у т. ч. шляхом прийняття Закону
України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької та Луганської областей» (Закон про особливий статус).
4. Забезпечити постійний моніторинг на українсько-російському
державному кордоні і верифікацію зі сторони ОБСЄ зі створенням
зони безпеки в прикордонних районах України і РФ.

5. Невідкладно звільнити всіх заручників і осіб, що їх незаконно
утримують.
6. Прийняти закон про недопущення переслідування і покарання
осіб у зв’язку з подіями, які мали місце в окремих районах Донецької
та Луганської областей України.
7. Продовжити інклюзивний загальнонаціональний діалог.
8. Вжити заходів з поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі.
9. Забезпечити проведення дострокових місцевих виборів відповідно до Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей»
(Закон про особливий статус).
10. Вивести незаконні збройні формування, військову техніку, а
також бойовиків і найманців з території України.
11. Прийняти програму економічного відродження Донбасу і відновлення життєдіяльності регіону.
12. Надати гарантії особистої безпеки для учасників консультацій.
Учасники Тристоронньої контактної групи:
Посол ОБСЄ Хайді ТАЛЬЯВІНІ
Другий Президент України Леонід КУЧМА
Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ
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ВІДНИНІ І НАВІК

ГАРЯЧІ БУДНІ

n Знайшли

«Присягаю ніколи не зрадити
Українському народові»
Днями в Національній академії Держприкордонслужби України
імені Б. Хмельницького відбулася урочиста і знаменна подія – 162
курсанти–першокурсники присягнули на вірність народу України.
Зважаючи на збройну агресію з боку північно–східного сусіда, слова
«обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність
і недоторканність» звучали по–особливому.
Володимир ЗАХАРЧУК

Загалом цього року академія набрала 188
першокурсників, але 26 із них – це військовослужбовці за контрактом, які раніше присягли на вірність народу України.
Ректор Національної академії Держприкордонслужби України генерал-лейтенант

Валерій Райко зазначив, що нині наша
країна та всі ми переживаємо нелегкі часи.
Щодня в непростих бойових умовах прикордонники на ділянках Луганського та
Донецького загонів під кулями й обстрілами терористів та іноземних найманців ціною власного життя захищають цілісність
і недоторканність Держави. Ми схиляємо
голови перед Героями, які віддали життя,
виконуючи священний конституційний

обов’язок перед українським народом.
Вічна пам'ять і Слава Героям! Після цього
загиблих Героїв вшанували хвилиною мовчання.
Набір 2014 року приніс поповнення прикордонних династій. Продовжувачами батьківської справи стали курсанти: Сергій Сухенко, Артем Пархомов, Карина Кашонько,
Василь Бабаєв, Олександр Вавренюк, Юрій
Дустов і Володимир Куриляк.
n

НА БЛАГОДІЙНІЙ ОСНОВІ

Мобільний пункт пропуску в подарунок
Днями акціонерне
товариство
«Банкомзв’язок»
передало
прикордонникам
мобільний пункт
пропуску, або ж
офіційно – рухомий
програмно–
технічний комплекс
автоматизації
прикордонного
контролю на базі
автомобіля «ГАЗель».
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Церемонія
передавання
техніки відбулася у Головному
центрі зв’язку, автоматизації та
захисту інформації Держприкордонслужби. Нашпигований сучасною апаратурою автомобіль,
який подарували охоронцям
рубежу, призначений для здійс

нення автоматизованої обробки
інформації під час прикордонного контролю осіб і транспортних
засобів. З його допомогою можна
здійснювати перевірку відомостей про осіб, які перетинають
кордон, та вносити інформацію
до баз даних, в тому числі і з
фіксуванням біометричних по-

казників. Також обробляється із
забезпеченням захисту відео- та
фотоінформація.
– Раніше ми вже використовували рухомі програмнотехнічні
комплекси
автоматизації
прикордонного
контролю, але вони були технічно значно слабкіші ново-

го зразка, який ми отримали
сьогодні. Це повністю готовий
до виконання завдань рухомий пункт пропуску. Він може
досить швидко посилювати
будь-яку ділянку державного
кордону, – зазначив перший
заступник начальника Головного центру-начальник штабу
підполковник Юрій Ліщишин.
Варто сказати, що на сьогодні АТ «Банкомзв’язок» вже
обладнало 250 пунктів пропуску, які функціонують в єдиному інформаційному просторі, а
складові системи розгорнуто в
усіх органах і підрозділах Державної прикордонної служби.
Серед інших розробок компанії – мобільний комп’ютерний
термінал, який може використовуватися прикордонниками у
вагонах потягів, на повітряних і
морських суднах міжнародного
сполучення. За весь час експлуа
тації всі підсистеми комплексу отримали високу оцінку
функціональності.
n

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Навчаємося діяти спільно
З 8 по 10 вересня в північно–західній частині Чорного моря в рамках
програми двостороннього співробітництва між міністерствами
оборони України й США проведено спільні навчання «SEA
BREEZE–2014» («Сі Бриз–2014»). Крім українських і американських, у
заходах беруть участь кораблі Іспанії, Канади, Румунії та Туреччини.
Наталя ГУМЕНЮК

З боку України залучили 12 кораблів, катерів і суден забезпечення. В їх числі – п’ять
кораблів і суден Військово-Морських Сил та
два кораблі Морської охорони – «Григорій
Куроп’ятников» та «Миколаїв». Комплексність дій забезпечено залученням літаків і
вертольотів морської авіації українських ВМС.
Мета цьогорічних навчань – відпрацювання механізму проведення міжнародної
операції з установки та забезпечення зони
безпеки судноплавства у кризовому районі.
Якщо минулого року програма включала
морський, повітряний та наземний компоненти тривалістю близько трьох тижнів, то
цього року, враховуючи суспільно-політичну
обстановку в Україні, командування вирішило скоротити термін до трьох діб,
відмовившись від наземної фази й заходів

у порти. Інші традиційні учасники (Франція, Швеція, Норвегія й Грузія) теж звузили
свою участь у «Сі Бриз», обмежившись направленням військових спостерігачів.
Тим не менш, програма навчань вийшла
дуже щільною й динамічною. Учасники відпрацювали навички тактичного маневрування, пошук та виявлення судна-порушника,
проведення оглядових операцій, виклик
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рятувальної парашутно-десантної групи та
санітарного катеру для евакуації постраждалих, десантування рятувальної парашутнодесантної групи з літака Ан-26, евакуацію поранених і рятувальної парашутно-десантної
групи на санітарному катері «Сокаль».
Кораблям Морської охорони Держприкордонслужби доручалися відповідальні
епізоди: надання допомоги кораблю, що зазнав аварії (КрМО «Миколаїв») та висадка
аварійно-рятувальної групи з (КрМО «Григорій Куроп’ятников»).
Разом з навчальними завданнями всі кораблі здійснювали патрулювання у визначених секторах, проводили тренування зі
знання тактичних документів НАТО,
радіозв’язку та обміну світловими сигналами уночі.
n

На Чернігівщині у пункті
пропуску «Миколаївка»
затримано нашого
співвітчизника. Він хотів
покинути Україну непомітно
та сховався під речами в салоні
мікроавтобуса «Фольксваген»,
за кермом якого був ще
один громадянин України.
З`ясувалося, що виявлений
чоловік перебував у розшуку.
Стосовно водія матеріали
направлено до СБУ.
Олена ТАЩИЛІНА

n Аферист Світу
В аеропорту «Бориспіль»
прикордонники затримали
пасажира з оригінальним
документом. Чоловік, який
прямував до Стокгольма,
надав для контролю паспорт
громадянина Світу, в якому
було підроблено відмітки
Держприкордонслужби.
Мандрівник намагався
переконати вартових кордону
в тому, що він є представником
Організації Об’єднаних Націй
і що це дійсно його документ,
однак згодом пояснив, що він
громадянин Нігерії, а паспорт
громадянина Світу придбав за
300 доларів США для того, аби
безперешкодно подорожувати.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Викопний
«дизель»

На контрольний пункт
пропуску «Каланчак» із
Криму прибув «КамАЗ» з
причепом, який прямував
у Луганську область. Під
час огляду вантажівки
прикордонний наряд спільно з
працівниками митниці виявив
під ракушняком 45 бочок по
200 літрів кожна з дизельним
пальним. А у пункті контролю
«Чаплинка»прикордонники
та митники виявили 11 тонн
дизельного пального, яке
громадянин України приховав
під щебенем у вантажівці та
хотів доставити із Сімферополя
до Одеси.
Людмила ТКАЧЕНКО

n Апарат–

порушник
Днями на Закарпатті
співробітники
Держприкордонслужби
затримали малий літак
довжиною близько 5 метрів.
Спочатку дільничний інспектор
прикордонної служби почув шум
двигуна літального апарата на
ділянці відділу «Новоселиця»
Чопського загону в районі
населеного пункту Перечин.
Відразу було поінформовано
всі прикордонні наряди про
можливого порушника. За деякий
час літальний апарат з’явився на
ділянці відділу «Гута», де його і
зафіксував прикордонний наряд.
У ході пошукових заходів група
реагування в районі населеного
пункту Туриця виявила літачок,
що приземлився, та автомобіль
«УАЗ» поряд. Техніку передано
співробітникам МВС.
Василь ДРОЗДОВ
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Проект «Стіна»:
надійний щит держави

До броні –

На одному з останніх засідань Уряду розглянуто План
заходів щодо облаштування українсько–російського кордону
та адміністративного кордону з АР Крим.

Андрій КУЧЕРОВ

Про основні позиції даного документа на засіданні Кабінету Міністрів доповів перший заступник Голови Державної
прикордонної служби України генералполковник Павло Шишолін. Він зазначив, що виконання даного Плану суттєво
вплине на захищеність державного кордону України з Російською Федерацією, протяжність якого сьогодні складає
2 тис. 295 км і який досі недемаркований.
Найбільш важкою та уразливою залишається ділянка кордону в межах Донецької
й Луганської областей.
Павло Анатолійович повідомив, що
запропонований проект плану передбачає
заходи й розрахунки потреби у фінансуванні інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки кордону. Виконання Плану відбуватиметься
у два етапи. На першому передбачається
провести облаштування ділянок, які знаходяться поза зоною конфлікту і активних бойових дій, де вже сьогодні можна
розпочати роботи. Це, в першу чергу, ділянки в межах Чернігівської, Сумської та
Харківської областей, а також у північних
районах Луганської області, на сухопутній
ділянці адміністративного кордону з АР
Крим і на морській ділянці вздовж узбережжя Азовського моря.
Планується, що основними елементами облаштування державного кордону будуть: на сухопутній ділянці – це суцільний
рів, ширина якого – не менше 4 метрів, а
глибина – 2 метри. Крім того, будуть створені контрольно-слідові смуги, земляні та
бетонні рови, рокадні дороги, різноманітні системи, оптико-електронне спостереження, вежі, електронно-сигналізаційні
комплекси та фортифікаційні споруди,
які перешкоджатимуть несанкціонованому руху транспорту з території Росії.
На морській ділянці буде створено
єдину систему оптико-інформаційного
спостереження та фортифікаційні споруди, які не допустять висадку з моря на
сухопутну ділянку території України.
На адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим створюватимуться контрольно-слідові смуги, рокадні
дороги, системи оптико-електронного
спостереження, валів, бетонних земляних
загороджень, які б унеможливлювали рух
сухопутною ділянкою з тимчасово окупованої території.
На другому етапі відбуватиметься облаштування кордону в межах Луганської
та Донецької областей (це приблизно 400
км), де йдуть активні бойові дії й реалізація даного плану є неможливою.
«Ці роботи повинні стати загальнонародною справою українців по захис-

ту інтересів своєї країни на державному
кордоні, – зазначив Павло Шишолін. –
Потрібно також зважати, що йдеться про
східний кордон Європейського Союзу, а
відтак – про безпеку усієї Європи».
Джерелами фінансування проекту
стануть державний бюджет України, позабюджетні кошти та міжнародна технічна допомога.
Прем’єр-міністр України Арсеній
Яценюк дав високу оцінку запропонованому Плану, після чого Уряд затвердив
його відповідним розпорядженням.
n

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ІНÆЕНЕРНОГО
ОБЛАØТУВАННЯ ДЕРÆАВНОГО КОРДОНУ З РФ

100 м

Нині в приймальні директора Миколаївського бронетанкового
заводу Олександра Швеця постійно битком народу. Всі чекають
від нього дива – вже сьогодні привести до ладу «поранені» в зоні
АТО чи зняті з консервації бойові машини. Тут можна побачити
представників усіх силових відомств. Є на заводі й прикордонники,
для яких готується чимало техніки. В адміністративному корпусі
та цехах – трудова метушня наче в мурашнику. Сам керівник
підприємства після двох безсонних ночей (через напружений
графік) все ж знайшов час поспілкуватися з нашою газетою.
Cпілкувався Олег БОЙКО

Лінія
держ.
кордону

Рів

Контрольно-слідова
смуга

Рокадна
дорога з гравійним покриттям

Загородження
з інфрачервоними
відеокамерами

5м

3х2 м

5м

6м

3м

20 к

м

Лінія
держ.
кордону
5м

Рів
3х2 м

Контрольно-слідова
Рокадна
смуга
дорога з гравійним покриттям
5м
6м

Спостережні
вишки

Датчики руху
а) мілководдя

б) інші ділянки

Лінія
держ.
кордону

Загородження Контрольнослідова смуга
5м

Лінія
держ.
кордону

Контрольнослідова смуга
5м

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ІНÆЕНЕРНОГО
ОБЛАØТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО
КОРДОНУ З АРК

20 к

м

Контрольно-слідова
Рокадна
смуга
дорога з гравійним покриттям
5м
6м

Вежі з системами оптикоелектронного
спостереження

– Îëåêñàíäðå Ìèõàéëîâè÷ó, ðîçêàæ³òü, áóäü-ëàñêà,
ÿêó òåõí³êó ãîòóºòå äëÿ ïðèêîðäîííèê³â?
– Ми вже зробили капітальний ремонт двадцяти
БТР-70. Нині ці машини
вже знаходяться на полігоні. Також ми виготовили
броньований
медичний
автомобіль, який назвали
«Святий Миколай». Крім
цього зараз готується угода
на підготовку ще серії броньованих машин для прикордонників.
– À ÷è íå çàíàäòî äàâí³
ìàøèíè ÁÒÐ-70?
– Ні, «сімдесятки» і сьогодні дуже ефективні та конкурентні машини, особливо
після нашого апгрейду. В їх
розробці,
випробуваннях
брали участь тисячі фахівців,
різні конструкторські бюро
радянської оборонки. Нині
мало яка країна може собі
дозволити стільки затрат на
створення бойової машини.
Наші «сімдесятки» і зараз успішно проходять випробування в Саудівській
Аравії та Об’єднаних Арабських Åміратах. На цих
випробуваннях ми демонстрували неабиякі результати, хоча суперниками були
американці, шведи, фіни,
французи, південні корей-

ці та турки. В Саудівській
Аравії ми без жодних проблем пройшли 650 км при
середній температурі +50оС
в тіні. А під час випробувань
в Åміратах середня температура була +52оС в тіні і там
ми успішно пройшли по
периметру країни 3 тисячі
кілометрів.
Тим же арабам в БТР70 все подобалося. Вони
просили лише тюнінг для
комфорту екіпажу всередині – нове, більш сучасне,
торпедо, комфортні крісла,
ремені безпеки для кожного
члена екіпажу та десанту.
– Ðîçêàæ³òü, ÿêó ï³äãîòîâêó ïðîõîäÿòü ìàøèíè äëÿ
Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè?
– Ми провели повністю капітальний ремонт усіх
двигунів, вузлів і агрегатів,
гумотехнічних виробів. На
заводі машини повністю
розбираються, ми замінюємо по 60-70 відсотків комплектуючих.
На відремонтовані машини ставимо і нові колеса
– українського виробництва «Росава» «КÈ-113».
Вони значно кращі, ніж
рідні російські «КÈ-80».
Наприклад, тиск на ґрунт у
нових коліс 1,8 кг/см2 у той
час як у «КÈ-80» тиск – 4,5,
за рахунок цього наша гума
значно надійніша і має кращу прохідність.
Також значну частину
БТРів для прикордонників

ми оснастимо двома дизельними двигунами «Івеко». Вони можуть надійно
й ефективно працювати в
діапазоні температур від
-30оС до +55оС. Окрім цього, розхід пального на одному двигуні – 19 літрів, на
двох, відповідно, – 38, у той
час як на «рідних» двигунах
– 76 літрів. Також івековські
движки можуть пройти 200
тисяч кілометрів до першого техогляду. За нашими
підрахунками така заміна
моторів лише на одному
БТРі приносить більш як
1 мільйон гривень економії.
Варто додати, що ці машини також обладнані кондиціонером і протимінним
захистом, що відповідає
стандарту НАТО на підрив
8 кг тротилу. Крім цього,
БТРи для прикордонників
матимуть захисні протикумулятивні екрани. Це
будуть не просто решітки, а
додаткова броня.
– ßê Âè â ö³ëîìó îö³íþºòå ñï³âïðàöþ ç ïðèêîðäîííèêàìè?
– Хочу сказати: приємно працювати з професіоналами. Те, що прикордонники знають, що їм
потрібно і як цього досягти,
видно відразу. Так, начальник управління інженерного та технічного забезпечення генерал-майор Віктор
Кривий сам сів за кермо
БТРа, чим дуже здивував
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ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

з душею

наших робітників, при цьому зазначивши: «Я роками
зампотехом полку служив,
від мене жоден технічний
недолік не приховати». Також начальник управління
зв’язку та інформатизації
генерал-майор Віталій Кошевенко особисто обстежив машину, оцінив де, що,
як можна обладнати для
того, щоб це була сучасна й
ефективна машина зв’язку.
Також у нас постійно перебувало кілька офіцерів і для
них не було закритих дверей. Вони в будь-який час
могли підійти в приміщення, де проводиться ремонт
БТРа та проконтролювати
процес.
– Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó çàâîä âèãîòîâèâ íà áàç³ ÁÐÄÌ ³
ïîäàðóâàâ ïðèêîðäîííèêàì
ìîá³ëüíèé áëîêïîñò «Ìèêîëà¿âåöü», º ÿê³ñü îö³íêè öüîãî
íîó-õàó?
– Наскільки до нас надходять відгуки від прикордонників, «Миколаївець»
виявився доволі затребуваним. Такий мобільний
блокпост дозволяє в будьякий момент доволі швидко перемістити його з пристріляної точки та й взагалі
змінити позицію. І в такому
блокпості людина значно краще захищена, ніж у

звичайному
бронежилеті
та шоломі тому, що значно
вищий ступінь захисту. Ми
зараз продовжуємо працювати над такою розробкою,
удосконалювати її, щоб
вона відповідала сучасним
вимогам.
– Ä³òèùå âàøîãî çàâîäó
– áðîíüîâàíà ìåäè÷íà ìàøèíà – ïðîéøëà âèïðîáóâàííÿ â
çîí³ ÀÒÎ, ÿê³ ¿¿ îö³íêè?
– Найвищою оцінкою
для нас був дзвінок генералмайора Романа Башинського – начальника центрального бронетанкового
управління МОУ. Він сказав, що це саме те, чого дуже
бракувало. Чути таке від
професіоналів, які експлуатують наше дітище в важких
умовах в зоні проведення
бойових дій, – вище всяких
нагород.
– Ðîçêàæ³òü, áóäü ëàñêà,
ïðî ìîæëèâîñò³ «Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ».
– Він здатен вивезти
одночасно в комфортних
умовах до 11 поранених, в
тому числі 4 – важких, яким
може надаватися допомога
прямо в салоні. Або ж 6 важких та до 5 легкопоранених.
Одночасно в машині може
перебувати лікар і надавати допомогу. Хірургічний
стіл легко встановлюється

на штатне місце, а висота
машини – 2,5 метра, якраз
для того, щоб у салоні можна було проводити медичні
маніпуляції, тож це госпіталь на колесах. Ми стараємося, щоб ці машини були
обладнані
кардіографом,
дифрибілятором, апаратом
вентиляції легенів тощо.
Крім іншого, зверху на
машині наварені апарелі,
тобто в разі необхідності
«Святий Миколай» зможе
ще додатково евакуювати до
10 людей зверху на броні.
Щодо рівня захисту,
то це, по суті – БТР. А от
озброєння на ньому не передбачено, бо це на медичному транспорті заборонено
міжнародною конвенцією.
– Öå åêñòðåíà ðîçðîáêà
çàâîäó, ÷è âèòðèìàíèé ÷àñîì
ïðîåêò, ÿêèé âèÿâèâñÿ çàòðåáóâàíèì ó çâ’ÿçêó ç ñóñ³äñüêîþ àãðåñ³ºþ?
– Цій розробці вже 5
років. При проектуванні ми
враховували побажання військових лікарів, офіцерів,
які пройшла гарячі точки
– Афганістан, Ірак та інші.
Броньована «швидка» пройшла апробацію у Вінницькому госпіталі. При цьому
вона розроблялася для використання і в мирних, і у
військових цілях. Варто зазначити, що цей транспортний засіб плаваючий – тобто може використовуватися
для евакуації постраждалих
під час паводків, а також
під час аварій на хімічних
підприємствах, бо машина
обладнана фільтровентиляційною установкою.
МИ ЗА МИР
...Саме такий напис
містився на багатьох баштах БРДМів на території
заводу, а на корпусах: «Самооборона Миколаївщини». Річ у тім, що область,
яка знаходиться недалеко
від Кримського півострова, з появою там «зелених
чоловічків» почала мобілізовуватися ще до кривавих подій на Донбасі. Тоді
продукція бронетанкового
заводу стала в нагоді – броньовані машини вийшли
на службу на блокпости
Миколаївщини.

Загалом, з початком
мобілізації, бойових дій на
підприємство посипалися
замовлення і роботи стало
більше, ніж заводчани могли собі уявити.
– Працівникам іноді доводиться працювати по 12–
14 годин на добу, розповідає
Олександр Михайлович. У
нас є нестача висококваліфікованих працівників,
конструкторів і мотористів. Ми набираємо молодь.
Створили ділянку з ремонту двигунів, де в основному
працюють молоді і досить
кваліфіковані працівники,
але людей все одно не вистачає, – жаліється директор заводу.

вали всі умови для вивчення
технічної складової бронемашин в цехах підприємства. Працівники люб’язно
консультують з будь-яких
професійних питань. Більш
того, для гостей з кордону
організували навіть культурну програму з екскурсією
по Миколаєву та на Чорне
море.
Наша творча група прибула тоді, коли більшість
екіпажів випробовувала свої
машини вже на полігоні
«Широкий лан», куди ми й
відправились. Знайти серед широкого степу півтора
десятки БТРів виявилося
нелегко. На полігоні тренувалася сила-силенна різних

Проте ті, хто нині працює на заводі, трудяться
на совість, з запалом і патріотизмом. Вони, можна
сказати, частину своєї душі
вкладають у броню, щоб надійно захищала край, в якому народилися, і людей, які
за нього воюють. Скажімо,
подарунок прикордонникам – мобільний блокпост
був створений на кошти
трударів заводу та фермерів.
– Ми раді, що можемо
робити техніку, яка рятує
життя наших людей, яка
допомагає в обороні нашої
країни, – розповідає мідник
заводу Андрій Павлов. –

підрозділів. Та розпитавши
кілька разів у колег з Міноборони, ми все ж знайшли
своїх. Тут вони тренувалися
та одночасно йшла обкатка
й процес прийому–передачі техніки. Прикордонники
саме вдосконалювалися в
стрільбі.
– Набоїв і пального вистачає, – зазначає профе-

сор кафедри транспортних
засобів і спеціальної техніки Національної академії
Держ прикордонслужби
полковник Віктор Полюк.

Він розповів, що тут
тренуються екіпажі з різних
куточків України. Відібрали
хлопців, які мають хист до
техніки та високий патріотичний дух, адже готувати їх
доводиться в доволі короткі
строки.
У тому, що хлопці патріотично налаштовані й
люблять техніку ми переконалися майже одразу. Перше, що вони зробили, – це
гордо підняли над своїми
машинами синьо-жовті знамена. Крім того, багатьом (а
можливо всім) БТРам дали
імена. Деякі з них були написані на пилюці, якою
покриті броньовані корпуси. Тут і Маестро з нотною
грамотою, як у кіношній
співочій ескадрильї, і Тоня,
мабуть, на честь чиєїсь коханої, і Дракон, можливо
тому, що великий, сильний
і зелений.
Що ж, залишається побажати хлопцям, щоб броня
вірно їм служила і захищала і наших бійців, і кордон
України.
n

ß – ÁÒÐ

ß – ÁÒÐ, я детèùе завода –
Ñуровûé вèд, крепка моя áроня.
Ãотов к воéне в ëþáое время ãода
È нет преãрад серü¸знûõ дëя меня.
Âпер¸д ëечу на пятоé с проворотом
Ìеõанèк асс, ýто дуøа моя.
Åстü áакè с топëèвом è ëентû к пуëем¸там
È с ýкèпажем мû – одна семüя.
Ëечу в Äонáасс, там ждут меня как Áоãа,
Òам áез меня не справèтüся в áояõ
È я с завода, как от отчеãо пороãа
Ñпеøу в ÀÒÎ, кренясü на вèражаõ.

Ми віддаємося цій роботі
на всі 100 відсотків, бо від
нас залежить життя людей.
І ми дякуємо хлопцям, які
забирають у нас машини
і відправляються на них
у зону АТО, – поділився
Андрій.
МАЕСТРО, ТОНЯ,
ДРАКОН І КОМПАНІЯ
Бронетанковий
завод
гостинно розмістив екіпажі, які приймають БТРи
для Держприкордонслужби.
Прикордонникам організу-

ß сëûøу в раöèþ: «Пожаëуéста, áûстрее»,
Ìеõанèк øепчет мне: «Áраток, не подведè»,
È я ëечу, коë¸са не жаëея,
Ñметая все преãрадû на путè.
Ðеáяткè, продержèтесü, уже рядом,
Áеãу я, все предеëû перекрûв.
Óже моé командèр тревожнûм взãëядом
Прèëüнуë к прèöеëу, пëотно ëþк закрûв.
Âрûваþсü в áоé, соáоþ прèкрûвая
Ðеáят от автоматноé трескотнè,
È сам со всеõ ствоëов стреëяþ,
×тоáû áëокпост с реáятамè спастè.
Äа, я успеë, я вèжу уáеãаþт
Íа¸мнûе с ×ечнè áоевèкè,
È я в ýтом áоþ, реáят спасая,
Âас просëавëяþ здесü, создатеëè моè!
Працівник заводу І. І. СКИБА
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Кузня кадрів розставляє акценти!
У Національній академії Держприкордонслужби
ім. Б. Хмельницького, яка є основною кузнею кадрів відомства,
розпочався новий навчальний рік. Здається, недавно випускники–
лейтенанти поповнили прикордонні підрозділи, а вже до
навчання приступили вчорашні абітурієнти. Проте для них і
старшокурсників навчальний процес переглядатиметься.
Андрій КУЧЕРОВ

У зв’язку з подіями на Кримському
півострові та східних областях України переглянуто підходи до підготовки слухачів
і курсантів академії та внесено відповідні
зміни й доповнення до програм підготовки та навчально-методичних матеріалів з
навчальних дисциплін, що викладаються
на кафедрах академії, з урахуванням програм підготовки резервів (мотоманеврених груп) впровадження в навчальний
процес нових педагогічних рішень, технологій, методів і засобів навчання щодо нарощування силового компонента.
З урахуванням нових підходів до охорони державного кордону навчальний
відділ академії переопрацював навчальні
плани для підготовки офіцерських кадрів
наборів 2011–2014 навчальних років. Крім
того, факультети та кафедри скорегували
робочі навчальні програми та методичні
матеріали за всіма напрямами підготовки
прикордонників.
Так, з нового навчального року для
слухачів факультету підготовки керівних
кадрів за спеціальністю «Охорона та захист державного кордону» запровадили
вивчення нових навчальних дисциплін:

«Моделювання
оперативно-службової
діяльності прикордонних підрозділів»,
«Кадрове забезпечення», «Корпоративна
культура», «Інженерне та технічне забезпечення організації охорони державного
кордону (ООДК)», «Протидія корупції
та злочинності на державному кордоні»,
«Правові основи реалізації державноуправлінської діяльності ДПС України».
Для слухачів факультету підготовки керівних кадрів за спеціальністю
«Оперативно-службова
діяльність
та
управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)» крім вищезазначених дисциплін вводяться: «Прикордонна
політика України», «Оперативно-службова
діяльність відділів прикордонної служби»,
«Інформаційно-аналітичне забезпечення
інтегрованого управління кордонами»,
«Управління повсякденною діяльністю
ООДК», «Тилове забезпечення ООДК»,
«Інженерне та технічне забезпечення
ООДК», «Оперативно-розшукова діяльність ООДК», «Охорона державного кордону на шляхах міжнародних сполучень».
Слухачі факультету підготовки керівних кадрів за спеціальністю «Автомобілі
та автомобільне господарство» віднині
вивчатимуть: «Кадрове забезпечення»,
«Інформаційно-аналітичне забезпечення
інтегрованого управління кордонами»,

«Інтегроване управління кордонами»,
«Захист державного кордону», «Тилове забезпечення ООДК».
Для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки
«Охорона та захист державного кордону»
вводиться нова навчальна дисципліна
«Воєнно-інженерна підготовка» в обсязі
22 годин, на 14 годин збільшується дисципліна «Загальна тактика», а дисципліна
«Основи охорони державного кордону» –
на 12 годин.
Що стосується курсантів факультету
охорони та захисту державного кордону,
то для них збільшується кількість навчальних годин з дисциплін: «Охорона державного кордону прикордонним підрозділом» – на 36 годин, «Управління службою
прикордонного підрозділу» – на 40 годин,
«Використання кінологів і службових собак в ДПСУ» – на 24 години, «Психологія
управління підрозділами ООДК» – на 6
годин, «Автомобільна підготовка та експлуатація автомобільної техніки» – на 36
годин, «Вогнева підготовка, особиста безпека й застосування сили» – на 8 годин.

Для курсантів факультету правоохоронної діяльності та правознавства збільшується кількість навчальних годин з
дисциплін: «Адміністративна діяльність»
– на 12 годин, «Психологія управління
підрозділами ООДК» – на 6 годин, «Використання кінологів і службових собак
в ДПСУ» – на 24 години, «Автомобільна
підготовка та експлуатація автомобільної
техніки» – на 36 годин, «Право Європейського Союзу» – на 10 годин.
Для курсантів факультету іноземних
мов і гуманітарних дисциплін збільшується кількість навчальних годин з дисциплін:
«Використання кінологів і службових собак в ДПСУ» – на 24 години, «Психологія
управління підрозділами ООДК» – на 6
годин, «Автомобільна підготовка та експлуатація автомобільної техніки» – на 36
годин.
Також для курсантів інженернотехнічного факультету зросте кількість навчальних годин з дисциплін: «Використання кінологів і службових собак в ДПСУ»
– на 24 години, «Психологія управління
підрозділами ООДК» – на 6 годин.
n

ВЕЛИЧ ПРАЩУРІВ

Урок історії – віднайденої.
Чи назавжди?
Півтисячоліття тому країни середньовічної Східної Європи
об’єдналися, щоб стримати загарбницький наступ Великого
князівства Московського. Агресорський апетит Московії
погасили війська під проводом руського князя Костянтина
Острозького. В битві під містом Орша (нині територія Білорусі)
він з 30–тисячним об’єднаним військом Великого князівства
Литовського (куди входила й значна частина території сучасних
України та Білорусі) й Королівства Польського отримав
перемогу над 80 тисячами московітів.
Олег БОЙКО

Один із найвеличніших полководців
свого часу Гетьман Великого князівства
Литовського, Руського, Æемайтійського
і Королівства Польського Острозький в
битві під Оршею використав одну з перших в історії воєн артилерійську засідку.
Він вміло скористався рельєфом місцевості й суперечками між воєначальниками московського війська: князями Михайлом Голіцою-Булгаковим та Іваном
Челядніним, кожен з яких хотів забрати
собі славу перемоги. Під час бою Острозький імітував відступ та вивів супротивника під прямий удар артилерії. Після
цього деморалізоване Московське військо кинулося тікати, при цьому багато
хто втопився у Дніпрі чи в Кропивній.
Король Сигизмунд, сповіщаючи лівонського магістра про Оршанську перемогу, писав, що москвичі утратили 30 тисяч
убитими. Узято в полон: 8 верховних воєвод, 37 начальників другорядних і 1500
дворян.
Варто сказати кілька слів і про тодішнього правителя Московської держави –
Василя ІІІ. Éого звички і принципи мало

різняться від нинішнього російського керманича. Ось як характеризує Василя ІІІ
російська Вікіпедія: «Считал, что власть
великого князя ничто не должно ограничивать. Пользовался активной поддержкой Церкви в борьбе с феодальной боярской оппозицией, круто расправляясь со
всеми недовольнûми», «При московском
дворе считалось, что Василий властью
превосходил всех монархов мира и даже
императора», «Василий в своей политике
в отношении других княжеств продолжал
политику своего отца по собиранию русских земель». Не нехтував Василь ІІІ, і завоюванням чужих земель. При цьому розширював володіння не лише силою зброї,
а часто хитрістю та обманом. І апетит завойовника ріс, поки йому не дали «по зубах» під Оршею.
Цього року в Україні в кількох областях відбулося святкування 500-річчя цієї
битви, але це не загальнодержавний рівень, хоча подія того варта. На святкуванні Дня Незалежності України Президент
Петро Порошенко заявив, що наша держава більше не святкуватиме День захисника Вітчизни за російським календарем,
а буде обрано достойну дату з нашої історії, чому б не ця? Варто зауважити, що в
Литві 2014-й визначено роком відзначен-

ня 500-річчя перемоги під Оршею, а в Білорусі в перші роки після розпаду СРСР
планували визначити 8 вересня Днем
звитяги білоруського війська, але щоб не
сваритися з Кремлем від такої ініціативи
відмовилися. Відмовилися цього року і
від урочистостей на державному рівні,
проте громадськість Білорусі відсвяткувала ювілей. В Інтернеті поширили тематичні ілюстрації. На полі битви над дніпровською кручею розмістили барельєфи
з портретами Костянтина Острозького та
інших полководців. На інших каменях
вибито ювілейні дати і слова з пісні «Про
битву під Оршею» (радимо знайти її в Інтернеті й прослухати).
Ювілейні заходи в Україні, як
повідомляє Радіо Свобода, почалися зі
старовинного Острога, де розташований
родовий замок князів Острозьких. Керівники посольств Литви та Польщі, а також
гості з Білорусі вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих за волю України.
Поміж іншого, гості взяли участь у міжнародній урочистій академії, де йшлося про
історичне значення перемоги під Оршею.
Учасники академії ухвалили звернення до
Президента України, в якому перемога
об’єднаного війська під проводом Костянтина Острозького визначена перемогою в
цивілізаційній битві. У зверненні також
міститься пропозиція розглянути доціль-

ність створення Балто-Чорноморського
альянсу в складі України, Польщі й Литви, у межах якого можлива активізація політичної, економічної, культурної, а також
військової співпраці.
Що ж, історія підказує вихід із ситуації. Головне – знову не забути минуле, бо
раніше в школах цей славетний епізод нашої історії на уроках не згадували. Взагалі
українській освіті необхідна ревізія гуманітарних наук, які раніше корегувалися
під диктовку з Москви. Щоб далеко не
ходити, згадаємо листа Міністерства освіти (яким керував Дмитро Табачник), від 5
вересня 2013 року, яким було заборонено
до викладання підручники без візи міністерства, (тобто усі, видані до 2012 року). А
в нових підручниках ОУНівці були названі
«політичними колабораціоністами» Гітлера, видалені спогади дисидента Григоренка і лист Чорновола, згадки про русифікацію українців у 60-80-ті роки минулого
століття, вбивство Гонгадзе і Помаранчеву
революцію... Нинішнього року згаданого листа скасовано, але це лише частина
справи. Тож маємо шанувати своє минуле,
інакше наші внуки можуть вчити історію
як 2014 року Путін, Янукович, Кадиров і
компанія рятували, а не руйнували Україну. Московська пропаганда на це здатна...
Адже ще 2011 року російський історик
Олексій Лобін писав про недоцільність
святкування 500-річчя битви під Оршею,
тому що: «В настоящее время не найти
более близких по культуре народов, чем
русские, украинцû и белорусû. В истории отношений ýтих народов бûло немало сложнûх ýпизодов, однако изложение
совместной истории только в виде противостояния является попûткой представить Россию исконнûм врагом белорусов
и украинцев. В тезисе о «вековом противоборстве» больше политики, нежели истории». Коментарі зайві.
n
Íà çí³ìêó: іëþстраöія, поøèрена в áіëорусüкому сеãменті ²нтернету.
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НЕОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
Продовження.
Початок у №33 за 05.09.2014 року
4.3. Особливості бою в населеному
пункті:
– на час операції населений пункт ізолюється;
– ворог найчастіше переховується в
кутових будівлях перехресть у підвальних
приміщеннях чи верхніх поверхах (горищах);
– рухаючись необхідно притискатися
до будівель;
– широко використовувати гранати та
вибухові речовини;
– у першу чергу захоплюються панівні
будівлі;
– широко використовуються демонстративні дії;
– можливе використання підземних
комунікацій та споруд, передусім у місцях
їх найбільшої концентрації, де є єдині колектори;
– для розкриття системи охорони,
розташування вогневих засобів уночі використовувати собак, прикріплюючи на
ошийник ліхтарі;
– можна застосовувати радіообмін з
метою дезінформації.
Під час боїв у містах основною тактичною одиницею є група з 5–7 людей. До її
складу, як правило, входить снайпер, дії
якого прикривають гранатометник і автоматники.
Снайпери розташовуються на панівних висотах (у лісових масивах, на деревах узлісся, в містах на багатоповерхівках
і вежах). Неподалік від них по кругу чи
квадрату знаходяться спостерігачі, котрі
діють в їхніх інтересах. Стрільба ведеться
по керівному складу чи вогневих розрахунках. Дистанція ефективної стрільби
снайпера практично не перебільшує 800
метрів.
Принцип психологічного вибору позиції заключається в тому, що на цьому
місці не зупиняється погляд або взагалі
не хочеться дивитися. Найулюбленішими
позиціями снайпера є розташування:
– у розбитій бронетехніці;
– на краю лісу та за малими кущами
або гілками дерев;
– у містах з глибини приміщень.
Основною метою обстрілів снайпера
є нагнітання напруги та моральне придушення особового складу й населення.
Частіше всього обстріли здійснюються
вночі, коли складно точно вказати вогневу
позицію чи залучити авіацію.
V. ДІЇ ПРИКОРДОННИКА ПРОТИ НЗФ
5.1. Екіпіровка та спорядження:
– одяг має бути справним, трохи поношеним і не обмежувати рухів;
– взуття повинно бути трохи ношеним, взуватися на 1-2 шерстяних носки і
не тиснути на ступню;
– тканина одягу повинна захищати від
вітру та опадів;
– шапка (шапочка) має бути зі щільної
тканини, по можливості виготовленою у
вигляді маски для обличчя;
– спідня білизна має бути бавовняною
або шерстяною;
– мати шерстяні светр, носки та рукавички;
– взуття шкіряне;
– мати сонцезахисні окуляри (захи
щаючі й від порохових газів);
– рюкзак неяскравих кольорів з міцним вшитим дном і можливістю закріп
лення спорядження на зовнішніх стінках;
– спальний мішок має бути негігроскопічним;
– мати поліуретановий килимок, ізолюючий від ґрунту;
– для захисту від вітру, опадів мати
плащ-палатку, капрон чи брезент;
– котелок, ложка;
– фляжка (крім того пластикову пляшку), таблетки дезінфікуючі, воду;
– каска, обтягнута захисною тканиною чи маскувальною сіткою;
– мала саперна лопатка з заточеними
краями;

– крім штатного ножа мати ніж для
господарських потреб;
– джгут кровозупиняючий, 2 ІПП;
– голки, нитки, фурнітура;
– запасна білизна у герметичній упаковці;
– розвантажувальний жилет;
– по можливості косинка з бавовни,
бахіли для захисту взуття від вологи.
5.2. Формування та рух колон транспортних засобів:
– передбачати декілька маршрутів
руху, міняючи в русі напрямок у залежності від обстановки;
– при формуванні колони проводити дезінформаційні дії в т. ч. з використанням мобільного зв’язку (розповсюджувати неправдиву інформацію щодо мети, маршруту тощо);

– при висуванні техніки уникати накатаних доріг та їхати віддалено від польових
доріг;
– у кожній зустрічній чи доганяючій
автомашині бачити ворога;
– при наближенні до ймовірних місць
засідок проводити їх обстріл, при наявності часу вислати піших дозорних;
– не відриватися від колони. Хто ві
дірвався, той пропав.
На маршрутах висування колони виставляються через 5–7 км застави, підсилені танком.
Ділянки, придатні для засідок, мінуються.
Великі колони супроводжуються колійним тралом (попереду) та авіасупроводом.

ПОРАДНИК ПРИКОРДОННИКУ
(учаснику боротьби з незаконними збройними формуваннями)

– у голові, середині та кінці колони у
старших автомобіля мати радіостанції чи
засоби для переговорів. Встановити кодовані терміни спілкування.
– вилучити у особового складу та знеструмити мобільні телефони тощо;
– перед маршем знімати дуги та тенти,
задній борт поставити у горизонтальне положення, зняти ремінь безпеки;
– при ймовірності нападу відстань між
автомобілями має складати близько 100
метрів;
– на передньому бампері закріпити імпровізований різак для уникнення пошкоджень від натягнутого поперек дороги дроту;
– штирьові антени нахилити і закріпити, щоб запобігти зачепленню підвішених
розтяжок гранат чи мін;
– на дно кабіни водія та вантажного
відділення покласти мішки з піском;
– зброю особового складу зарядити і
поставити на запобіжник;
– командир, не виділяючись, повинен
перебувати серед особового складу;
– біля водія знаходиться запасний водій або в готовності кулеметник;
– їхати необхідно точно по колії перед
ньої машини;
– на узбіччя не виїжджати – воно може
бути замінованим;
– якщо в кузові є кулеметник, він розташовується з використанням відкинутого борту і встановлює кулемет в напрямку
тилу;
– при попаданні в засідку кулеметник
першим покидає автомобіль і прикриває
розгортання особового складу;
– у чотирьох кутках кузова розташовуються спостерігачі, котрі крім особистої зброї
повинні мати димові шашки (гранати);
– попереду між спостерігачами розміщується снайпер;
– особовий склад розташовується на
лавках, розміщених посередині, і веде
спостереження в готовності відкрити вогонь;
– необхідно встановити систему прос
тих і зрозумілих сигналів для зв’язку між
машинами;

5.3 Як не підірватися на міні:
– не наступати на підозрілі поверхні та
розпушений ґрунт;
– не зрушувати з місця тіла, туші, каміння, зброю, спорядження, привабливі
предмети. Ворог може мінувати все;
– дротові розтяжки виявляти за допомогою тонкого прутика, висячого перед
військовослужбовцем на витягнутій руці.
Вночі, щоби бачити прут, зачищати від
кори;
– підозрілі предмети зрушувати з місця за допомогою мотузки та зачепа;
5.4. Перед боєм:
– на прикладі закріпити індивідуальний пакет та жгут для зупинки кровотечі;
– на АКМ по можливості використовувати магазин для РПК;
– останні патрони магазину заряджати
3 трасери 2 звичайних;
– для цілевказування один магазин
мати спорядженим трасерами;
– у засаді боєприпаси розміщати так,
щоб не заважали лежати – по боках і біля
верхньої частини грудей;
– для стрільби займати жорстке положення, не опиратися на «живе» каміння;
– не розміщуватися біля старих дерев,
місць, де можливе падіння каміння;
– як упор для автомата використовують рюкзак, каміння, підкладаючи під
зброю м’які предмети.
5.5. Маскування:
– головний принцип – вогневі точки,
позиції, групова зброя і самі військово
службовці мають не виділятися на фоні
оточуючого середовища;
– у вогневих точках мають бути розмитими контури;
– зброя маскується тканиною захисного кольору;
– відкриті частини тіла закрашуються
вугіллям;
– шолом маскується кольоровою сіткою чи тканиною;
– на плащ-накидку прикріплюються
пучки трави;
– маскуватися слід на тіньових схилах
і скатах висот. Замаскувавшись не робити

різких рухів, не курити і голосно не розмовляти.
– в опорному пункті можна зробити
позиції з муляжами групової зброї.
5.6. У бою:
– прицільно стріляй одиночними, після пострілу поправляй наводку;
– довгими чергами стріляй коли противник досить близько, при зближенні не
давай йому можливості підняти голову;
– трасерами стріляй тільки для вказування цілей. Ворог скоро вирахує позицію. В окремих випадках ураганний
вогонь трасерами давить на противника
психологічно ;
– періодично міняй позицію;
– перебігаючи не стріляй з того місця,
де впав, перекотися чи відповзи;
– якщо є час – знаряджай магазини, а
неповні заміни;
– у непрострілюваних місцях знищуй
противника гранатами;
– при стрільбі з РПГ перевіряй, щоб за
тобою не було людей;
– перебіжки здійснюй згруповано,
швидко, не по одній лінії, протяжність
руху – 3–5 секунд. Впавши, відповзи в
укриття.
5.7. Оборона:
– при прибутті на місце базування негайно виставити посилені пости спостереження на декількох рубежах (безпосереднє, віддалі 1–2 км та 3–5 км.);
– визначити місця для снайперів, здійснити пристрілку групової зброї по рубежах на прилеглій місцевості;
– періодично здійснювати висилку патрулів на віддаль 6–15 км.;
– організувати інженерне обладнання
місця розташування з обов’язковим обладнанням вогневих позицій, ходів сполучення, бліндажів тощо;
– при розміщенні в палатках з них
замасковані (підземні) ходи сполучення
повинні вести в укриття та на вогневі позиції;
– по можливості мають бути передбачені дезінформаційні заходи (обладнання
інших позицій, можливість скритного переміщення на місцевості, покидання наметового містечка на нічний період тощо);
– при розміщенні в населеному пункті
та наявності огорожі навколо будівлі передбачити місця несення служби, з яких
проглядатимуться підступи до гарнізону
та підступи до населеного пункту;
– кожному військовослужбовцю доцільно мати 2–3 поліетиленових мішки
для набивання їх землею і викладення позиції.
– система оборони повинна передбачати можливість переміщення під час бою
та відхід, мати основні й запасні позиції;
– в обороні важливим є принцип: хто
вище, той і переміг;
– вогневі позиції повинні бути на прямій видимості одна від одної з мінімумом
непрострілюваних ділянок;
– необхідно визначити сектори обстрілу, сигнали відкриття вогню та переходу
на запасні позиції;
– між підрозділами організовується
взаємодія;
– де неможливо викопати, позиція викладається камінням;
– на позиції готовність до бою має
бути цілодобовою. Особовий склад розбивається на три групи, котрі почергово
ведуть спостереження, вдосконалюють
оборону та відпочивають;
– небезпечні підступи мінуються сигнальними мінами на управлінні та розтяжках;
– кожний повинен знати опорний
пункт, окремі позиції та пункти бойової
охорони;
– секрети: щоби під час нічного бою,
використовуючи маневр вогнем, не зачепити своїх, найбільш доцільно діяти у
складі штатного підрозділу, розподіливши
його на трійки. При пересуванні одного
два прикривають. Троє у випадку блокування здійснюють круговий обстріл. Троє
транспортують важке озброєння.
Закінчення у наступному номері.
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ФОТОФАКТ

БЛАГОДІЙНІСТЬ

«УКРОП» –
поняття національне

іРhone зачекає…
Днями до Чопського
прикордонного загону з
подарунками завітали учні
місцевої ЗОШ №1, поруч
з якою дислокуються
охоронці кордону.

Президент України Петро Порошенко під час виступу в Маріуполі
перед працівниками Металургійного
комбінату ім. Ілліча продемонстрував шеврон із зображенням кропу
та написом УКРОП. «Нехай вони
нас називають «укропами». Тому що
УКРОП розшифровується дуже просто – «Український опір», – заявив
Порошенко.
n

Роман ПАВЛЕНКО

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колегія та персонал Адміністрації Державної
прикордонної служби України сердечно
вітають заступника
директора
департаменту –
начальника управління
Морської охорони
контр-адмірала
ЖИБАРЕВА Миколу
Євгеновича з Днем
народження!
Від щирого серця
висловлюємо слова
глибокої поваги за
Вашу активність і

наполегливість, порядність та самовіддачу!
Щиро зичимо міцного здоров’я,
родинного затишку й добробуту, мудрості
й оптимізму!
Вітаємо з 18-річчям майбутнього офіцера,
курсанта Хмельницької академії Державної
прикордонної служби України ім. Богдана
Хмельницького, сержанта прикордонної
служби КАНІЩЕВА Антона Олександровича!
Бажаємо міцного здоров’я, успіхів у навчанні,
вірних друзів і мирного неба. Ми віримо, що
в цей нелегкий для країни час він із честю
нестиме високе звання – прикордонник!
Вся родина та друзі

«Сусіди»-школярі провели зворушливу і водночас патріотичну акцію – на зібрані всіма учнями кошти вони закупили
продукти харчування та засоби гігієни для
потреб «зелених беретів», які вирушатимуть на схід, в зону антитерористичної
операції. Крім того, матеріальну допомогу вони доповнили досить душевними
листами й малюнками для захисників
Батьківщини та врученням державного
прапора.
Проте під час заходу яскраво виділявся один зворушливий момент – Сергій
Клочаник, учень 11-А класу, вручив прикордонникам бронежилет, який придбав
за власні кошти, що збирав на коштовний
мобільний телефон. Як зазначив сам ви-

пускник, поки держава та наші воїни у небезпеці телефон зачекає.
Приємно вражені таким патріотизмом
і щирістю своїх юних благодійників охоронці кордону висловили їм та директору
закладу – Євгенії Демчик безмежну людську вдячність, а також запевнили, що
зроблять все від них залежне для того, аби
в Україні запанував мир. Адже хіба можна
думати інакше, коли воїни стоять за свій
народ, а народ стоїть за своїх воїнів.
n

ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА

У Київ повернулося
скіфське золото

Віталік
Бухало

Скіфське золото та скарби сарматів,
які тривалий час залишалися в
Амстердамі через правову суперечку,
спричинену окупацією Криму Росією,
вже знаходяться у Києві.
Олена ТАЩИЛІНА

Скарби виставлені в експозиції Музею історичних коштовностей України
на території Києво-Печерської Лаври,
повідомила завідувач музею Людмила
Строкова.
За її словами, у Київ з амстердамського Музею Алларда Пірсона повернулися
всі 19 експонатів, що надавалися для виставки в рамках спільного з кримськими
музеями проекту «Крим – золотий острів
у Чорному морі». Це – вироби з золо-

та, срібла та бронзи від IV ст. до н.е. до
І ст. до н.е.
Зокрема, це золотий скіфський шолом, золотий скіфський меч та піхви до
нього, а також сарматські коштовності:
прикраси та предмети побуту. Як зазначила музейниця, страхова вартість цих експонатів складала 11,5 млн євро. Ще 565
експонатів з кримських музеїв, за словами
Строкової, залишаються в Амстердамі в
Музеї Пірсона до юридичного вирішення
питання про місце їх повернення.
Нагадаємо: експонати кримських та київського музеїв виставлялися в Європі, де затрималися через анексію Росією Криму. n

ОЦІНКА

Берлінська стіна
довкола одного «Я»
Духовний лідер буддистів Тибету Далай–
лама назвав російського керманича
егоцентричним політиком, який не
любить грати за правилами і веде свою
країну до самогубства.
Світлана ДЕЙЧУК

«Пан Путін спершу
був президентом, згодом
– прем’єр-міністром, потім знову президентом. Це
занадто», – заявив Далайлама в інтерв’ю німецькій
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

газеті Die Welt. Лідер буддистів Заявив, що корінь
російських проблем саме
в цьому: «Він (Путін) має
егоцентричну установку:
я! я! я!». Також було відзначено, що президент Росії
веде свою країну до самоізоляції, бо Росія не прагне
стати частиною глобаль-
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ної політичної системи і
приймати загальноприйняті правила гри. Зокрема,
Далай-лама відмітив, що
«Путін, схоже, намагається звести нову Берлінську
стіну, але при цьому завдає
шкоди своїй країні». Духовний лідер Тибету вважає,
що ізоляція для Росії – подібна до самогубства. n

Чаплинський район Херсонської області.
Допоможіть знайти 7-річного Віталіка Бухала!
Вранці 6 вересня 2014 року хлопчик вийшов з дому на прогулянку. Люди бачили, що
ввечері він заходив у гості до друга. Де він подівся потім – невідомо.
Прикмети дитини: виглядає на 7-9 років,
приблизно 135-140 см на зріст, худорлявої
статури, коротке руде волосся.
Одяг: сіра футболка з червоною вставкою
на комірці, коричневі шорти, темні капці з
жовтими вставками.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Äзвінок з Ìосквè до Êèºва:
– Äоáрûé денü!
– Ñëава Óкра¿ні!
– Îé... я вас проøу, даваéте áез
ýтоãо!
– Áез чоãо?
– Íу ýтоãо, ваøеãо...
– Âè про ùо?
– Íу... Ñëава Óкраèне.
– Ãероям Ñëава!
* * *
– Ðозкажè анекдот з двоõ сëів.
– Äесантнèкè заáëукаëè.
* * *
×ерãовèé росіéсüкèé ãуманітарнèé
конвоé скëадатèметüся з реôрèжераторів. Òреáа ж якосü «двоõсотèõ» вèвозèтè.
* * *
Áіженöі з Äонáасу вже õочутü статè áіженöямè з Êоëèмè.
* * *
Пісëя áанкрутства кіëüкоõ росіéсüкèõ туроператорів áаãато росіян ¿здятü у відпустку в танкаõ. Äеякі в нèõ
не ëèøе засмаãаþтü, а é зãораþтü...
* * *
Ó раéоні Õаáаровсüка знаéøëося 15
міëüéонів кèтаéсüкèõ десантнèків.
* * *
Ó Äонеöüку закрèëè всі ôаøèстсüкі
супермаркетè.
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