УКРАЇНА – ТУРЕЧЧИНА

ВИШКІЛ

Дунайські
маневри

СТОР. 3

НОВАЦІЇ

Формат багатосторонньої
взаємодії

Стратегічні горизонти
прикордонної освіти

СТОР. 4

СТОР. 6
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Клятва вірності
Вітчизні
ПОНАД 300 КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ.
СТОР. 5

КОРДОН ЗА ТИЖДЕНЬ

2,98

млн
осіб

43 особи
затримано товарів і
вантажів, які незаконно
переміщувалися через
державний кордон,
на суму понад

оформлено встановленим
порядком

затримано за незаконне
перетинання кордону,
зокрема 27 незаконних
мігрантів

1,35

млн
грн

ДЕРЖАВА

2 ПРИКОРДОННИК
..
Украiни
КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

РІВНІ ПРАВА І
МОЖЛИВОСТІ
Верховна Рада ухвалила закон
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
рівних прав і можливостей жінок
та чоловіків під час проходження
військової служби у Збройних Силах
України та інших військових формуваннях». Цими змінами визначено,
що жінки можуть укладати контракт
на проходження військової служби
до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.
Законом також закріплено принцип, за яким жінки мають проходити
військову службу на рівних засадах з
чоловіками, що включає рівний доступ до посад і військових звань, а
також рівний обсяг відповідальності
під час виконання обов’язків військової служби. Окрім того, Законом
скасовано обмеження щодо призначення військовослужбовців-жінок
у добовий наряд, відправлення у
службові відрядження і звільнення
від проходження зборів.
Василь ДРОЗДОВ

НЕПРОХАНИХ ГОСТЕЙ
ЧЕКАТИМЕ БУЦЕГАРНЯ
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект щодо
запровадження кримінальної відповідальності за незаконний перетин
державного кордону громадянами
держави-агресора або іншими
особами в інтересах агресора. При
цьому були враховані зміни до
законопроекту, озвучені представником Президента у Верховній Раді
Іриною Луценко. Зокрема, ці зміни
передбачають встановлення кримінальної відповідальності за перетин
кордону для осіб, яким заборонено
в’їзд на територію України, а також
для представників силових структур
держави-агресора.
Також документом пропонується
доповнити Кримінальний кодекс
України статтею, яка передбачає, що
перетин кордону зазначеними особами поза пунктами пропуску або
без відповідних документів або ж за
документами, що містять недостовірні відомості, карається позбавленням волі на строк до трьох років.
Водночас те саме діяння, вчинене
повторно або групою осіб, пропонується карати позбавленням волі на
строк від трьох до п’яти років. Якщо
ж такі дії вчиняються із застосуванням зброї, то покарання передбачене у вигляді позбавлення волі на
строк від п’яти до семи років.
Леся МЕДВЕДЕНКО

ПРИЗОВ ПОДОВЖЕНО
Президент України Петро Порошенко своїм Указом збільшив у 2018
році терміни призову на строкову
військову службу з двох до трьох
місяців. Раніше чергові призови громадян України на строкову військову
службу в 2018 році були призначені на квітень-травень та жовтеньлистопад. Тепер чоловіки у віці від
20 (на день відправлення у військову
частину) до 27 років, придатні за станом здоров’я до військової служби,
які не мають права на звільнення
або відстрочки від призову, будуть
призвані у жовтні-грудні.
Світлана ДЕЙЧУК
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Нацбезпека – пріоритет № 1

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПРОВІВ ЗАСІДАННЯ РАДИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ, НА ЯКОМУ, ЗОКРЕМА, РОЗГЛЯДАЛИСЯ
АСПЕКТИ ПОКАЗНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК ЗА СТАТТЯМИ,
ПОВ’ЯЗАНИМИ ІЗ ГАРАНТУВАННЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ
УКРАЇНИ. ТАКОЖ ОДНІЄЮ З ТЕМ ЗАСІДАННЯ СТАЛИ НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ІЗ
ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ У ПІВДЕННИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
ТА АКВАТОРІЇ ЧОРНОГО ТА АЗОВСЬКОГО МОРІВ І КЕРЧЕНСЬКІЙ ПРОТОЦІ.
ОКРЕМО ЧЛЕНИ РНБО ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ЩОДО НЕПРОДОВЖЕННЯ
ДОГОВОРУ ПРО ДРУЖБУ, ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО З РФ.

З

а результатами засідання, РНБО
України ухвалила основні показники оборонного бюджету на
2019 рік. У цілому, на потреби
сектору безпеки і оборони України буде скеровано понад 5% ВВП. Президент
України Петро Порошенко доручив закласти
у державному кошторисі на наступний рік
збільшення грошового забезпечення українських військових на 30%. За його словами,
таке підвищення має стати пріоритетом у
військовому бюджеті на майбутній рік.
«Забезпечення українського солдата має
бути підняте не менше, як на 30%. Ми прорахували, поставити це пріоритетом і зробити
все від нас залежне, щоб це доручення було

БУКВА ЗАКОНУ
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
УХВАЛИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ «ПРО
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ
ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО

найкращим чином реалізовано» – наголосив
Президент.
Також серед основних напрямків фінансування у 2019 році визначено заходи щодо
розробки, підготовки виробництва та закупівлі нових зразків озброєння і військової
техніки, зокрема, сучасної високоточної
ракетної зброї; посилення системи протиповітряної оборони держави та можливостей
авіації Повітряних Сил Збройних Сил України; реалізаціі державної політики у сфері
кібербезпеки, виконання заходів з розвитку та модернізації спеціального зв’язку та
захисту інформації; виконання Національної
розвідувальної програми на 2016–2020 роки;
посилення контррозвідувального захисту

Людмила ДЬОМІНА

Контрабанда лісу
стала криміналом

ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЛІСІВ
ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ
ВИВЕЗЕННЮ НЕОБРОБЛЕНИХ
ЛІСОМАТЕРІАЛІВ», ЯКИМ
ПЕРЕДБАЧЕНО СУТТЄВІ ШТРАФИ ТА
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА НЕЗАКОННУ РУБКУ, ЗБУТ І
КОНТРАБАНДУ ЛІСУ.

Т

ак, переміщення через державний кордон України поза митним
контролем або з приховуванням
від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та
рідкісних порід дерев, а також необроблених
лісоматеріалів каратиметься позбавленням
волі на строк від трьох до п’яти років.
Та сама дія, вчинена за попередньою
змовою групою осіб, або службовою особою
з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, передбачатиме
позбавлення волі на строк від п’яти до десяти
років з позбавленням права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю на
строк до трьох років та з конфіскацією майна.

та боротьби з тероризмом і диверсійною
діяльністю.
Окрім того, РНБО України затвердила
комплекс заходів, спрямованих на захист
національних інтересів у південних регіонах, а також в акваторіях Азовського і Чорного морів. Зокрема, йдеться про посилення
військово-морської присутності в Азовському морі.
Уряду доручено невідкладно ухвалити
Морську доктрину України та удосконалити
нормативно-правову базу захисту національних інтересів в акваторії Азовського і
Чорного морів.
Глава Держави зазначив, що є домовленість про створення єдиного координаційного центру, результатом роботи якого і має
стати вищезгадана позиція. «Вона дозволить
нам ефективно і адекватно реагувати на ті
виклики, які сьогодні дає ситуація в Азовському морі. Ще раз наголошую: захист політичних, захист військових і захист економічних інтересів держави» – підкреслив Петро
Порошенко.
Також серед завдань – відпрацювати
спільну позицію нашої держави з міжнародними партнерами щодо протидії техногенній катастрофі, яка поширюється на окупованій території північного Криму, забезпечити
заходи з протидії її поширенню на південну
частину материкової України.
РНБО України підтримала пропозицію
Президента України щодо непродовження
чинності Договору про дружбу, партнерство і
співробітництво з РФ на наступні десять років.
«Ми не бажаємо пролонгувати договір з
країною-агресором. Це тверда і принципова
позиція моя як українського Президента,
українського Уряду, українського Парламенту
і українського народу» – наголосив Петро
Порошенко.
n

Натомість ті ж дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі,
вже тягтимуть за собою позбавлення волі
на строк від десяти до дванадцяти років з
позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та з конфіскацією майна.
Водночас до Кодексу України про адміністративні правопорушення внесено зміни,
які визначають, що незаконна порубка дерев

або чагарників у лісах, захисних та інших
лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або
чагарників, внаслідок яких заподіяно істотну
шкоду, караються штрафом від 1000 до 1500
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців,
або обмеженням волі на строк до трьох років,
або позбавленням волі на той самий термін.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються
обмеженням волі на строк від трьох до п’яти
років або позбавленням волі на той самий
строк.
А ось незаконна порубка дерев або чагарників, вчинена у заповідниках або на територіях чи об’єктах природно-заповідного
фонду, або в інших особливо охоронюваних
лісах, уже караються штрафом від 1500 до
2000 неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років,
або позбавленням волі на той самий строк. А у
разі, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки,
на зловмисників чекає позбавлення волі на
строк від п’яти до семи років.
n
Олена ОЛЕНИЧ

ПУЛЬС КОРДОНУ
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ГАРЯЧІ БУДНІ

Шалом в Україні!

ЗА ГОДИНУ
ДО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ
Оперативні співробітники
Східного регіонального управління
у взаємодії з поліцією у Харківській
області стали на заваді черговій
спробі перекинути через нашу територію «живий товар» з Російської
Федерації до країн ЄС.
Під час прикордонної спец
операції у приватних помешканнях
міста Харкова, за годину до переправлення на західний кордон,
затримано 30 незаконних мігрантів,
вихідців з В’єтнаму. Переважно
молоді люди віком до 25 років,
серед яких – 17 жінок, мали намір
дістатися Західної Європи. Щодо
осіб, причетних до незаконного
переправлення в’єтнамців через
державний кордон України, наразі
тривають слідчі заходи.

ЩОРОКУ НА СВЯТКУВАННЯ
ІУДЕЙСЬКОГО НОВОГО РОКУ РОШХА-ШАНА В УКРАЇНУ ПРИБУВАЮТЬ
ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ ХАСИДІВ. І
ЩОРАЗУ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБА
ВДОСКОНАЛЮЄ КОМПЛЕКС
НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ З НАЛЕЖНОГО
ОФОРМЛЕННЯ ОРГАНІЗОВАНИХ
ГРУП ПАЛОМНИКІВ, ГАРАНТУЮЧИ
БЕЗПЕКОВУ СКЛАДОВУ НА
ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ.

М

істо Умань на Черкащині –
відоме далеко за межами
України. Воно вабить до
себе туристів з усіх куточків
світу надзвичайним архітектурним та ландшафтним дивом – парком
«Софіївка». Однак щороку у вересні спокійний
ритм життя районного центру змінюється, і
місто наповнюється галасливими веселощами.
Адже сюди приїжджають тисячі прихильників
хасидизму. Громадяни різних країн, об’єднані
однією релігією, здійснюють паломництво
до своєї найбільшої святині – могили цадика
Нахмана. Для кожного з них важливо хоча б раз
у житті відвідати це місце. І більшість намагається здійснити паломництво саме на святкування іудейського нового року, адже тоді цілий
рік буде щасливим і веселим. Однак щоб їхня
поїздка була вдалою, українські правоохоронці
докладають чимало зусиль, завчасно готуючись
до прибуття паломників-хасидів.
Цього року найбільше навантаження очікувано припало на аеропорти Борисполя,
Києва, Одеси та Вінниці. Також групи хасидів прибували наземним транспортом через
пункти пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Словаччиною. До різкого збільшення
пасажиропотоку прикордонне відомство підготувалося завчасно. Спільно з представниками інших взаємодіючих служб та аеропортів
співробітники Держприкордонслужби провели службові наради з організації належного

Оксана ІВАНЕЦЬ

ПІДСУМКИ ОПЕРАЦІЇ
«МІГРАНТ»

пропуску значної кількості громадян за короткий проміжок часу, в тому числі опрацювали
порядок отримання попередньої інформації
про прибуття організованих груп. Для забезпечення ритмічності пропускних операцій
збільшено кількість робочих місць інспекторів і прикордонних нарядів, а з персоналом,
що залучався до прикордонного контролю
паломників-хасидів, проведено додаткові
практичні заняття.
Зокрема, Головний експертно-криміна
лістичний центр у взаємодії з керівництвом
органів охорони державного кордону організував спеціальні тренінги з питань безпеки
паспортних документів. Навчання інспекторського складу пройшли в підрозділах МогилівПодільського загону, а також на базі ОКПП
«Київ». Керівники занять приділили увагу прак-

тичній складовій здійснення перевірки документів, вивченню системи захисту паспортів
громадян Ізраїлю, особливостям їх фальсифікації та способам виявлення підробок. Окремо
розглянули питання ідентифікації особи під
час здійснення прикордонного контролю.
За
оцінками
управління
прикордонного контролю Адміністрації Держ
прикордонслужби, цього року Україну відвідали понад двадцять вісім тисяч паломниківхасидів. Кожна така подія, що супроводжується
напливом великої кількості гостей нашої
країни, стає своєрідним випробуванням правоохоронців на професіоналізм та витривалість, і Держприкордонслужба України гідно їх
витримує.
n
Тетяна ГАЙДА

ВИШКІЛ

Дунайські маневри
НА ДУНАЇ ВІДБУЛИСЯ ПЕРШІ СПІЛЬНІ УКРАЇНСЬКО-РУМУНСЬКІ НАВЧАННЯ
«RIVERINE-2018». ВІЙСЬКОВІ МОРЯКИ ДВОХ ДЕРЖАВ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ ДІБ НА
ДІЛЯНЦІ ВІД ІЗМАЇЛА ДО РУМУНСЬКОГО ПОРТУ БРЕЇЛА ВІДПРАЦЬОВУВАЛИ
СПІЛЬНІ ДІЇ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ БЕЗПЕКИ ЦИВІЛЬНОГО СУДНОПЛАВСТВА,
РЯТУВАЛЬНІ ТА ОГЛЯДОВІ ОПЕРАЦІЇ, МАНЕВРУВАННЯ В СПЕЦИФІЧНИХ
УМОВАХ РІЧКОВОЇ НАВІГАЦІЇ.

У

маневрах взяли участь два
кораблі ВМС та катер прикордонної поліції Румунії,
навчальний катер та два
малі броньовані артилерійські катери Військово-Морських Сил ЗСУ,
корабель та два малі катери Морської
охорони Державної прикордонної служби
України.
– Навчання спрямовані на зміцнення
регіональної безпеки та поліпшення взаємодії між флотами України та Румунії.
Ці маневри дозволять нам підтримувати стабільність у регіоні, якісно тренувати сили та запроваджувати стандарти
співпраці між військовими моряками»
– зазначив заступник начальника управ-
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ління бойової підготовки Командування
ВМС ЗС України Андрій Куриленко.
– Особливістю цих навчань є складна
динамічна річкова навігація: прохід
вузьких місць, зміни глибин, рибальство та судноплавство, які навмисно не
припинялися, райони маневрів не перекривалися, аби діяти в максимально
реалістичних умовах. Навіть маючи
погоджений план навчань, нам слід бути
готовими до дій за обстановкою. Адже
прикордонники й під час навчань несуть
службу з охорони державного рубежу, –
зауважив заступник начальника Регіонального управління Морської охорони Держприкордонслужби Олександр
Ніколаєнко.

Враховуючи, що це був перший досвід
такої двосторонньої співпраці з румунськими колегами, до плану цьогорічних
навчань увійшли ознайомчі та презентаційні заходи. Так, наприклад, висадку
оглядових груп кожна сторона відпрацьовувала по черзі, демонструючи стандарти своєї роботи. Однак аналізували
дії спільно, обмінюючись досвідом, аргументуючи свої здобутки та напрацювання.
Дії всіх учасників дістали схвальну
оцінку штабу навчань та визнання доцільності практики проведення таких тренувань
у наступному році.
n
Наталія ГУМЕНЮК

У рамках цільової операції
«Мігрант», яка тривала у період із 26
липня до 31 серпня цього року, підрозділи прикордонного відомства
разом зі співробітниками Державної
міграційної служби та Національної поліції припинили 3,4 тисячі
адміністративних правопорушень,
вчинених іноземцями та особами
без громадянства.
Упродовж місяця прикордонники притягнули до адміністративної
відповідальності більше трьох тисяч
правопорушників, на яких накладено штрафи на загальну суму понад
8,2 мільйона гривень. Понад 90%
іноземців притягнуто до відповідальності за ч. 2 ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без
громадянства правил перебування
в Україні і транзитного проїзду
через територію України».
Крім того, у пропуску в нашу
країну прикордонники відмовили
близько двом тисячам потенційних
нелегальних мігрантів, а понад
тисячі іноземців заборонили в’їзд в
Україну, примусово повернули до
країн походження 101 порушника
і видворили 24 особи. Ще 50 осіб
направлено до пунктів тимчасового перебування іноземців та
осіб без громадянства міграційної
служби. 52 особи утримується в
місцях тимчасового перебування
Держприкордонслужби. Також припинено діяльність злочинної групи
із п’ятьох осіб, затримано чотирьох
організаторів та чотирьох пособників нелегальної міграції, до слідчих
органів Нацполіції надіслано 15
повідомлень про виявлення ознак
кримінальних правопорушень.
З огляду на результати роботи
профілактичні заходи «Мігрант» вкотре показали свою ефективність і
дали змогу посилити вплив на зменшення рівня нелегальної міграції в
Україні завдяки викриттю значного
числа іноземців, які перебувають на
території держави з порушенням
законодавства України, а також
осіб, які організовують і сприяють
їх незаконному переміщенню як
територією, так і через державний
кордон України.
Вікторія ШЕВЧЕНКО
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УКРАЇНА – ТУРЕЧЧИНА

Формат багатосторонньої
взаємодії
МИНУЛОГО ТИЖНЯ
ДЕЛЕГАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НА ЧОЛІ З АРСЕНОМ
АВАКОВИМ ПЕРЕБУВАЛА
З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ У
ТУРЕЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ.
ДО СКЛАДУ ВІТЧИЗНЯНОГО
ПРЕДСТАВНИЦТВА
ТАКОЖ УВІЙШЛИ ГОЛОВА
ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ ПЕТРО ЦИГИКАЛ
І ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК
ГОЛОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІЦІЇ В’ЯЧЕСЛАВ
АБРОСЬКІН. У ХОДІ ВІЗИТУ
БУЛО ПРОВЕДЕНО НИЗКУ
ЗУСТРІЧЕЙ ІЗ КЕРІВНИКАМИ
ПРАВООХОРОННИХ ВІДОМСТВ
ТУРЕЧЧИНИ, А ТАКОЖ
ВИВЧЕНО ДОСВІД РОБОТИ
ВЕРТОЛІТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ТУРЕЦЬКОЇ ЖАНДАРМЕРІЇ
ТА СИСТЕМУ БЕРЕГОВОЇ
ОХОРОНИ НАШИХ СУСІДІВ.

П

ершою у рамках робочого
візиту була зустріч із міністром внутрішніх справ
Турецької Республіки Сулейманом Сойлу в Анкарі. Її
результатом стало підписання спільної
декларації щодо співробітництва у сфері
боротьби з тероризмом, незаконним
переправленням мігрантів і торгівлею
людьми, кіберзлочинністю, відмиванням
коштів, отриманих злочинним шляхом,
незаконним обігом наркотиків та транс
кордонною організованою злочинністю.
– Україна підтримує Туреччину в усіх
проявах боротьби з тероризмом. Ми мали
дуже змістовну зустріч із питань взаємодії у боротьбі з таким видом злочинів. А
декларація, яку ми підписали сьогодні,
забезпечить кращу співпрацю, – підкреслив Арсен Аваков. – Крім того, ми
маємо договори про співпрацю прикордонників, гвардії, поліції та рятувальників. Також я задоволений співробітниц
твом у військовій сфері. Зараз ми реалізуємо великий проект із модернізації
гелікоптерів. Це буде 17 вертольотів.
У свою чергу Сулейман Сойлу зауважив, що сторони вже проводили зустріч
у Києві, що дозволило перевести рівень
співпраці у практичну площину.
– Туреччина підтримує процес
реформ, який наразі триває в Україні,
і продовжуватиме це робити. Сьогодні
були досягнуті домовленості щодо вза-

ємодії нашої берегової охорони та українських прикордонників. Ми вирішили
розвивати співпрацю в цьому напрямку,
бо в даному питанні партнерство наших
країн є пріоритетним, – наголосив
турецький міністр.
Під час ознайомлення української
делегації з роботою вертолітних підрозділів турецької жандармерії Арсен Аваков відмітив, що Україні цікавий досвід
Туреччини в підготовці пілотів, а також
звернув увагу присутніх, що вже цього
року в нашій державі стартує розгортання
системи авіаційної безпеки, а за три роки
проект запрацює на повну потужність.
– Зараз у нас починаються перші
поставки французьких гелікоптерів. І вже
за три роки функціонуватиме система
авіаційної безпеки з повним переліком
послуг. Тобто ми не будемо ділити на
поліцейські вертольоти, гелікоптери для
гвардії і так далі. Система авіаційної безпеки буде поєднувати всі наші підрозділи. І, у випадку небезпеки, вони будуть
допомагати одне одному. Це досвід передових країн, – підкреслив очільник МВС.
Водночас він зазначив, що нова система дозволить вирішити низку проблемних питань для нашої держави.
– У нас поки немає системи санітарної авіації. Однак ми зможемо це реалізувати. Система допомоги на воді, під час
стихійних лих, система слідкування за
злочинцями, а також моніторинг ситуації

на кордоні. Переконаний, нам вдасться
втілити заплановані новації у життя. Це
мета, до якої ми прагнемо, – наголосив
Арсен Борисович.
Доволі плідною видалася зустріч
Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та директора Національної розвіду
вальної організації Туреччини Хакана
Фідана. Зокрема, сторони досягли принципових домовленостей щодо співробітництва та обміну оперативною інформацією у сфері компетенції Нацполіції та
Держприкордонслужби для боротьби з
організованою злочинністю.
Натомість із командувачем Берегової охорони Туреччини Ахметом Кендіром українські представники провели
серйозні консультації щодо спільних дій
з Морською охороною Держприкордонслужби. Розглянуто механізми моніторингу ситуації в акваторії та оперативного реагування на зміни в обстановці,
роботу спільних груп, обмін інформацією
тощо. На переконання обох сторін, це має
значно посилити безпеку у Чорному морі.
Під час спільного брифінгу Арсен
Аваков заявив, що наразі розробляється
формат спільних дій Берегової охорони
Туреччини і українських прикордон
ників.
– Ми обговорюємо механізми моніторингу простору і спільне прийняття
рішень з тих чи інших ситуацій, – зазначив міністр.

Водночас він відмітив роботу турецьких вартових морського рубежу, зауваживши, що їхня модель несення служби
в сукупності з матеріально-технічним
забезпеченням має стати тим, до чого
повинна прагнути Держприкордонслужба
України. Також очільник МВС проанонсував заплановані у вересні зустрічі українських і турецьких колег, які пройдуть
у Києві та Одесі. За словами міністра, у
кожної служби – прикордонної і міграційної – буде свій формат взаємодії.
Натомість генерал-полковник Петро
Цигикал відмітив, що прикордонні
відомства України й Туреччини оновили
двосторонні домовленості. Тепер правоохоронці Києва та Анкари будуть спільно
працювати над сучасними безпековими
викликами.
– Берегова охорона Туреччини –
давній та надійний партнер Державної
прикордонної служби України в рамках
Форуму Чорноморського прикордонного співробітництва. Окрім постійного
обміну інформацією ми проводимо
спільні навчання підрозділів Морської
охорони, навчання офіцерів та протидіємо незаконній діяльності браконьєрів
у акваторії Чорного моря, – резюмував
Петро Цигикал.
n
Андрій ГЕРАСИМКІВ
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УРОЧИСТОСТІ

Клятва вірності Вітчизні
ПОНАД 300 КУРСАНТІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ ІМЕНІ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
ПРИСЯГНУЛИ НА ВІРНІСТЬ
УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ.

У

рочиста церемонія складання Військової присяги
традиційно розпочалася з
шикування усього персоналу вишу на стройовому
плацу навчального закладу та внесення
Бойового прапора частини. Привітати
військовослужбовців із цією знаменною подією прибули Голова Державної
прикордонної служби України генералполковник Петро Цигикал, народні депутати України, Голова обласної державної
адміністрації Вадим Лозовий, голова
обласної ради Михайло Загородний,
голова міста Хмельницького Олександр
Симчишин, Митрополит Хмельницький
і Кам’янець-Подільський Української
Православної Церкви Високопреосвященніший Антоній, керівники правоохоронних і силових структур міста та
області, ветерани-прикордонники, а
також рідні та друзі курсантів.
У піднесеній та хвилюючій атмосфері кожен курсант, який вступив на
військову службу, особисто промовив
слова Військової присяги на вірність
українському народові та скріпив її
власноручним підписом. Перед високими гостями, командирами, побрати-

мами та рідними з уст молодих воїнів
лунала клятва, що закарбується в їхній
пам’яті на все життя та покладає всю
відповідальність за виконання військового обов’язку.
Із вітальним словом до всіх присутніх звернувся генерал-полковник
Петро Цигикал. Очільник прикордонного відомства привітав курсантівпершокурсників та зазначив, що Військова присяга – це особливий, надзвичайно відповідальний та хвилюючий
момент у житті кожного військовослужбовця, а Клятва у вірності своїй Вітчизні
споконвічно була і залишиться непо-

рушним словом. Також він відмітив,
що окрім здобуття теоретичних знань,
курсанти академії беруть участь у спеціальних прикордонних операціях, де на
практиці відточують свою майстерність
у протидії контрабанді, нелегальній
міграції та іншим правопорушенням на
державному кордоні.
– У нашій академії створені сучасна
матеріальна база для отримання високоякісної освіти, комфортні умови для
проживання, розвитку і перевтілення у
справжніх офіцерів і надійних захисників України, – додав Петро Цигикал.
У цей святковий день 317 курсантів
набору 2018 року, з яких 36 дівчат, влилися до курсантської сім’ї прикордонної
Альма-матер. Першокурсниками стали
представники 24 областей України, серед
них семеро учасників антитерористичної операції, 24 дитини учасників бойових дій на сході нашої держави, 137 військових ліцеїстів, один майстер спорту,
26 кандидатів у майстри спорту, а також
24 представники військових династій,
продовжувачі почесної справи захисника кордонів Батьківщини. Майбутні
офіцери присягнули захищати її кордони і вірно служити державі та народу
України.
Після церемонії складання Присяги директор Департаменту особового
складу Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор Микола Маланчій
зачитав накази про державні й відомчі
нагороди, які Голова Держприкордонслужби особисто вручив кращим військовослужбовцям академії. Крім того,
проведено церемонію вручення першокурсникам зелених беретів – символу
звитяги усіх прикордонних поколінь.

Митрополит Хмельницький та Кам’я
нець-Подільський Української Православної Церкви Високопреосвященніший
Антоній освятив молоде поповнення та
благословив їх на військову справу.
Наприкінці урочистої частини курсанти старших курсів – учасники двох
Парадів військ на честь Незалежності
України продемонстрували усім присутнім дивовижне дійство: у супроводі
оркестру Національної академії виконали складні елементи стройової підготовки. Ритуал складання Військової
присяги завершився урочистим маршем
молодого поповнення.
Для самих курсантів цей день став
справжнім святом.
– Я з нетерпінням чекав цієї миті. У
мене батько – прикордонник, учасник
бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. І сьогодні я горджуся
тим, що продовжу справу свого роду та
стану захисником державних рубежів
України. Я хочу, щоб мною пишалися
рідні та весь український народ, – поділився своїми враженнями курсант Владислав Кравчук.
Зазначимо, що першокурсники
навчатимуться на чотирьох факультетах за спеціальностями: безпека
державного кордону, право, правоохоронна діяльність, філологія, психологія, телекомунікації та радіотехніка,
автомобільний транспорт. Для забезпечення освітньої діяльності в Національній академії зосереджено потужний
науково-педагогічний склад та створено унікальну навчально-матеріальну
базу.
n
Володимир ЗАХАРЧУК
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Стратегічні горизонти
прикордонної освіти
А вже цього року у хмельницькому виші
починається підготовка фахівців за додатковими професійними спрямуваннями:
«Оперативно-службова діяльність підрозділів прикордонної служби», «Оперативнослужбова діяльність підрозділів прикордонного контролю», «Організація технічного
забезпечення оперативно-службової діяльності», «Організація фізичної підготовки та
спорту».
Також академія отримала ліцензію
на підготовку магістрів за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування»,
розширено з 60 до 120 осіб ліцензований
обсяг підготовки бакалаврів за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», акредитовано освітню програму підготовки магістрів «Право» та бакалаврську спеціальність
«Правоохоронна діяльність».

ТРЕНД: ВЧИТИСЯ
ПРОТЯГОМ СЛУЖБИ

ІЗ 1 ВЕРЕСНЯ НИНІШНЬОГО РОКУ ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВКУ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНОСТРАТЕГІЧНОГО РІВНЯ З ОДНОЧАСНИМ ЗДОБУТТЯМ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА (СФЕРА ПРИКОРДОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) ТА
УПРАВЛІННЯ».
ЗВАЖАЮЧИ НА СПЕЦИФІКУ
До початку цього навчального року ексклюзивне право на підготовку офіцерів за
вищим, оперативно-стратегічним рівнем
військової освіти, який є необхідним для
керівного складу нашого відомства, було
надано винятково Національному університету оборони України імені Івана Черняховського. Водночас накопичений досвід показував, що навчання у цьому, без перебільшення, флагмані вищої військової освіти, не
в повній мірі враховує специфіку Державної
прикордонної служби. Нагадаємо, що наше
відомство має статус правоохоронної структури спеціального призначення.
Крім того, виконання різного роду
завдань, пов’язаних з процесами інтегрованого управління кордонами, яке цілодобово
здійснює управлінська ланка центрального
апарата відомства та регіональні управління,
в поєднанні з оперативною діяльністю та
суто військовою компонентою, обумовило
пошук принципово нового базисного освітнього рішення. Цей процес підготовки був
досить тривалим та включав організацію і
практичне втілення багатьох новаторських
задумок. Основними «мозковими локомотивами» у цій послідовній роботі стали Адміністрація Служби та Національна академія
ім. Б.Хмельницького.
Разом з тим, щоб практично втілити
новації, відомчих зусиль було замало. Справа
в тому, щоб вийти на новий освітній рівень
та унормувати в рамках нової спеціальності
«Національна безпека» сферу прикордонної діяльності, до спільної роботи необхідно
було залучити фахівців Міністерства освіти і
науки. Такий алгоритм дій пов’язаний з отриманням відповідної ліцензії на підготовку
магістрів. І саме цей базис дає змогу готувати офіцерів вищої управлінської ланки за

оперативно-стратегічним рівнем військової
освіти.
Цю тему порушував і Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал, перебуваючи
днями в Національній академії з нагоди складання курсантами військової присяги.
– Прикордонне відомство продовжує своє
реформування відповідно до кращих європейських стандартів, – зауважив Петро Олександрович. – І сьогодні, як ніколи, ми маємо
високу оцінку та дієву підтримку наших
реформ від Президента України, Прем’єрміністра та Міністра внутрішніх справ. Реформування торкнулося і сфери підготовки кадрів.
Здобутком цього року стала ліцензія на підготовку офіцерів оперативно-стратегічного
рівня на базі академії і навчання офіцерів вже
розпочалося.

СЛУХАЧІ І ЛЕКТОРИ:
РІВЕНЬ НАЙВИЩИЙ!
Першими слухачами новоствореної кафедри стали найбільш досвідчені фахівці прикордонного відомства – директори департаментів Адміністрації Служби та начальники
регіональних управлінь. Саме підготовку
20 офіцерів було узгоджено з Мінекономрозвитку та затверджено постановою Кабінету Міністрів України в рамках державного
замовлення на 2018 рік. А в наступному році
планується запросити до участі у вступних випробуваннях та навчанні заступників директорів департаментів Адміністрації Держприкордонслужби та заступників
начальників регіональних управлінь.
– Для нас це своєрідний професійний
виклик, – зазначає начальник кафедри національної безпеки (сфери прикордонної
діяльності) та управління полковник Юрій
Івашков. – Ми починаємо готувати офіцерів
оперативно-стратегічного рівня і водночас

продовжуємо навчати відомчий офіцерський
корпус до оперативно-тактичного рівня. Це
висока відповідальність і чудова нагода професіонально вдосконалитися та розширити
знання.
Зазначимо, що лекції за новою спеціальністю проводитимуть досвідчені науковці в
галузі воєнних наук, національної безпеки та
охорони державного кордону. Для офіцерівприкордонників не потребують додаткових
представлень викладачі: генерал армії Віктор
Назаренко, який є доктором військових наук,
та генерал-полковник Борис Олексієнко, доктор військових наук, професор, дійсний член
(академік) Міжнародної кадрової академії,
академік Академії педагогічних наук.
Крім того, на новоствореній кафедрі
викладатиме і генерал-лейтенант Василь
Телелим, заслужений діяч науки і техніки
України, доктор військових наук, професор.
Василь Максимович, який є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки,
тривалий час викладав у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. У процесі навчання планується
залучення й інших авторитетних фахівців у
галузі національної безпеки.

РОЗШИРЕННЯ СФЕРИ
НАВЧАННЯ
Академія на системній основі здійснює
комплекс реформ у сфері навчання та підготовки фахівців для відомства. Минулого
року започатковано підготовку курсантів за
додатковими професійними спрямуваннями:
«Оперативно-службова діяльність мобільних
підрозділів», «Службова діяльність підрозділів дільничних інспекторів прикордонної
служби» та «Службова діяльність підрозділів у
справах іноземців та адміністративного провадження».

Про ще одну ініціативу щодо відомчої
освіти варто сказати окремо. На сьогоднішній день у прикордонному відомстві реалізується загальноєвропейський принцип «Освіта
впродовж життя». Так, у минулому навчальному році освітня підтримка службової діяльності офіцерського складу, яка триватиме
протягом всього терміну служби, вийшла на
новий якісний рівень. На базі академії сформовано Інститут підвищення кваліфікації.
Таким чином, офіцери матимуть можливість планово підвищувати рівень знань на
базі новоствореного підрозділу освітнього
закладу.

ОСВІТА ФОРМУЄ
КАДРОВИЙ КАПІТАЛ
Наявні ліцензії та сертифікати щодо акредитації, а також накопичений досвід освітньої
діяльності в правничій сфері, відкриває можливість у недалекому майбутньому реорганізувати факультет правоохоронної діяльності
НАДПСУ в інститут і відійти від послуг інших
навчальних закладів у підготовці фахівців для
оперативно-розшукової та адміністративноюрисдикційної діяльності, кримінального
аналізу та аналізу ризиків. За умови врегулювання окремих питань на законодавчому
рівні, академія буде готова готувати фахівців
досудового слідства, контррозвідувальної
діяльності та інших напрямів, актуальних для
Служби.
Безумовно, реформи, зміни та інші ініціативи у сфері освіти потребуватимуть регулярного контролю та організаційних коректив. Адже шлях, яким іде вітчизняне прикордонне відомство, спирається на кращий
європейський досвід та вітчизняну реальність, пов’язану з військовою агресією. Тому
освітня робота і наполегливість у досягненні
нових професійних горизонтів – міцне підґрунтя для формування завтрашнього кадрового корпусу Держприкордонслужби. А якість,
глибина і обсяг знань, які здобувають сьогоднішні курсанти – це кадровий капітал, що в
подальшому слугуватиме безпечному розвитку нашої держави та зміцнить обороноздатність України.
n
Андрій КУЧЕРОВ
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З КОГОРТИ КРАЩИХ

Закарпатська
«Солдат Джейн»
ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ СВОЄЇ
МЕТИ ЛЮДИНІ, ОСОБЛИВО
ЖІНЦІ, ПОТРІБНІ
НАПОЛЕГЛИВІСТЬ,
ПРАЦЕЛЮБНІСТЬ ТА
НЕПОХИТНА ВІРА
У ВЛАСНІ СИЛИ, –
СТВЕРДЖУЄ ПРАПОРЩИК
МАРИНА ШЕЛЕГОН.

З

ростала вона у прикордонному містечку Чоп, багато
мешканців якого є вартовими державного рубежу.
Тож ще малим дівчиськом,
зустрічаючи їх, статних, охайних,
у камуфляжі та зеленому кашкеті,
Маринка не могла відвести від них
захоплений дитячий погляд. Особливо коли бачила жінок-військових.
Дуже подобалися їй ці завжди привітні люди. – Коли виросту, теж хочу
стати такою, як вони, – не раз нагадувала вона мамі дорогою до дитячого
садочка.
Мама, ніби погоджуючись, кивала
головою, але завжди чомусь усміхалася.
Навчаючись у школі, Маринка уже
знала, серед бажаючих стати охоронцем кордону перевага надається,
перш за все, чоловікам.
Минали роки, а дитяча мрія не
забувалася. Та час вніс свої зміни у
життя дівчини, що було тоді досить
далеким від військової служби. Закінчивши торговельний технікум, а
згодом й інститут, Марина здобула
професію бухгалтера і розпочала підприємницьку діяльність. Справи ніби
йшли добре і все складалося якнайкраще. Проте дитяча мрія не раз
нагадувала про себе та ніби манила
її: «Хочеш стати прикордонницею –
роби щось для цього». Підштовхнула
Марину розмова з її другом за філіжанкою кави.
– Та який з тебе військовий?
Поглянь на себе: фізично не загартована, тендітна, а вони знаєш які –
сильні, витривалі, – розраджував юнак
дівчину. – Та й стріляти не вмієш, –
завершив він.
А я буду спортом займатися і свого
доб’юся, – як відрізала співрозмовниця.
– Побачиш, мною ще пишатимуться.
Відтоді у неї розпочалося нове
життя. У вільний час Марину часто
можна було побачити на заняттях зі
спортивним спорядженням, потім
вона почала загартовувати себе

холодною водою. Друзі підтримували
ці прагнення, батьки також позитивно
сприйняли вибір доньки.
За кілька місяців інтенсивної
роботи над собою, наприкінці 2007
року, Марина наважилася подати
заяву до Чопського прикордонного
загону. Дні, поки вона готувала необхідні документи, проходила перевірку
на фізичну та психологічну придатність до військової служби, видалися
для дівчини нелегкими.
Хоч і дуже вірила в себе, але переживала, – зізнається Марина, – а що як
скажуть: «Ви нам не підходите...».
Підійшла. Марину Шелегон зарахували до прикордонних лав і призначили на посаду молодшого інспектора
контролерського поста «Малі Селменці» застави «Паладь-Комарівці».
Найважчими були перші дні, особливо
практичне ознайомлення з ділянкою кордону, а це – не один десяток кілометрів,
пройдених пішки за будь-яких умов.
Що помітила? Чи побачила якісь
зміни на лінії кордону? Що здалося

тобі підозрілим? – прискіпливо запитував після чергового наряду молодого інспектора суворий командир
підрозділу. Тож, доповідаючи про
обстановку, Марині ледь вдавалося
приховувати своє хвилювання, щоб
офіцер не засумнівався у професійній
придатності підлеглої.
Невдовзі вона помітила, що всі
у їхньому колективі намагаються
подати новенькій руку допомоги –
хтось дружньою порадою, інший –
власним конспектом. Тож у вільний
від служби час вона добросовісно
вивчала ази нормативно-правових
документів, якими користуються у
своїй роботі правоохоронці.
Незабаром Марину відправили
на навчання, де готували молодших
інспекторів прикордонної служби.
Офіцери-викладачі схвально відзначали високий рівень загальної теоретичної підготовки майбутнього
фахівця. На курсах Марина старанно
вдосконалювала свої професійні знання, практичні навички і таки навчи-

лася стріляти. Там же її за фізичну
витривалість, вражаючу наполегливість, принцип – ніколи «не пасти
задніх» та коротку зачіску однокурсники нарекли іменем героїні американського фільму «Солдат Джейн», яка
була першою жінкою, зарахованою до
складу військово-морських сил США.
Красуня
демонструвала
такі
якості, яким могли щиро позаздрити
чоловіки-військовослужбовці. До речі,
це прозвисько закріпилося за Мариною на довгі роки серед тих, з ким
їй довелося пройти прикордонними
стежками.
Коли сержанту Марині Шелегон
запропонували нову посаду, їй дуже
шкода було розставатися із заставою,
що стала рідною. Однак у військових менш за все шанується незгода з
рішенням командування. Та й самій
цікаво було спробувати себе на новому
місці. І згодом вона не пожалкувала.
Служба контролером відділу тимчасового тримання Чопського прикордонного загону допомогла героїні
нашої розповіді ніби зазирнути у
незвичний, незнаний досі світ. Як ще
багато людей живе у далекому від
України закордонні з понівеченими
долями, що примушує їх незаконно
перетинати державні кордони у пошуках щасливого майбуття? Тут було
над чим задуматися молодій прикордонниці, для якої рідна земля стала
тим безцінним скарбом, який понад
усе вона має надійно берегти, а коли
доведеться – то й захищати.
З часом Марину призначили вже
старшим зміни.
Спочатку було трохи лячно, – згадує вона. – Така відповідальність...
Згодом звикла і вже сама навчала
молодших товаришів.
Чи робила помилки? – запитую в неї.
– Аякже, траплялося й таке, – і на
якусь мить на її обличчі з’являється
зажурена усмішка. – Від цього на
службі важко вберегтися, але я дуже
старалася.
Серед товаришів по службі зустріла
вона і свого судженого – офіцера Чопського загону. Не закохатися у Богдана
було неможливо – гарний, розумний
і дуже вихований, він одразу запав у
серце дівчини.
Невдовзі вони одружилися і на
Закарпатті з’явилася ще одна дружна
прикордонна родина. Нині Марина з
Богданом вже виховують дев’ятирічну
доню Аню. Можливо, коли виросте,
вона також захоче, як мама, стати
прикордонницею. Хтозна, а поки
дівчинка полюбляє дитячі забави та
гру на фортепіано.
На початку цього року Марину
Шелегон, яка вже стала прапорщиком,
призначили на вищу посаду – інспектором кінологічної служби загону.
«Чи
впораюся
з
новими
обов’язками?» – майнула у неї тривожна думка, і одразу зникла. Як
завжди Марина з упевненістю у собі
промовила: «Впораюся, адже я з
когорти рішучих жінок».
У її призначенні не сумнівалися і
побратими по службі. Час підтвердив –
вона гідна такої довіри.
n
Олена ТРАЧУК
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ЗБРОЯ

Технологічна кооперація
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ З ПОЛЬЩІ
ДОЗВОЛИТЬ УКРАЇНІ ЗАБЕЗПЕЧИТИ НА СВОЇЙ
ТЕРИТОРІЇ ЗАМКНЕНИЙ ЦИКЛ ВИРОБНИЦТВА
МЕТАЛЬНИХ І ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН.

Шановні
добродії!

Т

аким чином, ми впритул наблизимося до серійного
виробництва боєприпасів. Про це заявив директор дивізіону високоточної зброї і боєприпасів ДК
«Укроборонпром» Андрій Артюшенко, коментуючи результати переговорів під час міжнародного
форуму MSPO-2018 в м. Кельце (Польща) з представниками компанії MESKO S.A., що входить до Польського оборонного холдингу.
Посадовець відзначив високий рівень кооперації, якого досягнуто підприємствами Укроборонпрому і компанією MESKO S.A.
Польські партнери в рамках співпраці постачають деякі комплектуючі для маршових двигунів ракет, які вироблені на підприємствах Укроборонпрому.
«Особливу увагу приділили питанням науково-технічного
співробітництва зі створення перспективних вибухових сумішей з метою освоєння виробництва на підприємствах Концерну
бойових вибухових речовин посиленої потужності. Українська та
польська сторони домовилися про спільну роботу зі створення
нових рецептур порохів, із застосуванням сучасніших технологій,
які якісно відрізняються від радянських стандартів» – підкреслив
Андрій Артюшенко.
На його думку, в найближчі місяці будуть підготовлені документи, необхідні для старту цих робіт. «Наша мета – вивести співро-

Медична сестра приймального
відділення Головного військово-ме
дичного клінічного центру Державної прикордонної служби Людмила
Олегівна Попова потребує термінової
допомоги у зв’язку з важким онкологічним захворюванням. Ця життєрадісна і
завжди привітна жінка зробила чимало
для зцілення від хвороб вартових
рубежу із різних куточків нашої країни.
А нині їй самій надзвичайно потрібна
ваша підтримка. Усі, кому небайдужа
доля нашої колеги, можуть переказати
кошти за такими реквізитами:

рахунок ПриватБанку
5167 9855 6063 0600
чоловік Попов Юрій Іванович

бітництво України та Польщі на стратегічний рівень. Наші технології вже дозволили Польщі створити власні високоточні боєприпаси
калібру 155 і 122 мм. Тепер ми розраховуємо на підтримку партнерів. Освоївши серійне виробництво метальних і вибухових речовин,
Україна впритул наблизиться до серійного виробництва боєприпасів» – заявив Артюшенко.
Кооперація з польськими партнерами дозволить Укроборон
прому зменшити вартість кінцевого продукту. «Наше завдання –
забезпечити потреби української армії і стати конкурентнішими на
міжнародному ринку» – наголосив Артюшенко.
n

ЗНАЙ НАШИХ!

Новий рекорд «Мрії»
10 ВЕРЕСНЯ УКРАЇНСЬКИЙ
ЛІТАК- ГІГАНТ АН -225 « МРІЯ »
ВСТАНОВИВ ЧЕРГОВИЙ
ВРАЖАЮЧИЙ РЕКОРД.

П

ро це на сторінці в Face
book
розповів
льотчик
Віталій Трубніков. «Екіпаж
українського літака Антонов Ан-225 «Мрія» виконав
безпосадочний переліт з Гостомеля на
тихоокеанське узбережжя США в Міжнародний аеропорт Окленда тривалістю 13
годин на відстань в 9800 км» – зазначив
Трубніков.
Відомо, що надалі борт очікують на
Гаваях і острові Гуам.

На аеродромі в Гостомелі найбільший
у світі український літак Ан-225 «Мрія»
здійснив свій перший виліт після ремонту
та модернізації. Літак піднявся на висоту
12 км. У польоті провели тестування нового
навігаційного обладнання. «Наші конструктори впровадили чергову серію додаткових
опрацювань у частині авіоніки, така модернізація триває безперервно» – розповів
директор авіакомпанії «Авіалінії Антонова»
Михайло Харченко.
n
Світлана ДЕЙЧУК

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ
Вітаємо Романа Миколайовича ІВАНОВА з Днем народження та річницею
весілля.
Поздравляем сегодня с рождением –
Слов приятных тебе от людей!
Будь всегда окруженным везением,
Воплотителем новых идей!

Оставайся достойным мужчиною,
Много счастья, здоровья тебе!
Будь с родными командой единою,
Пусть хорошее будет в судьбе!
З любов’ю, дружина Тетяна, діти, батьки,
сестра і племінниця.

Засновник:
Адміністрація
Державної
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