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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

…Цю істину українці призабули за пострадянські 23 роки
пацифізму. Але гібридна агресія Кремля пробудила
національну свідомість наших громадян. Скептики
прогнозували, що громадський запал в Україні от–от
погасне, але наші співвітчизники від малого до старого
постійно знаходять можливість як ще більше допомогти
державі загалом та її кордону зокрема: хто бере в руки
автомат, а хто лопату, хто пензля, а хто мікрофон…
І всі працюють на благо Вітчизни.
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стор.

ГАЗЕТА ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Горді за своїх захисників

19 ВЕРЕСНЯ 2014 РОКУ

– Це мій син! – гордо казали матері.
– Татусь! Татусь! – бігли назустріч втомленим прикордонникам із
щасливими обличчями діти.
Дружини витирали сльози радості.
– Героям слава! – лунав над Сумами голос містян…
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Захист кордону –
справа всенародна

стор.

ЗА МИНУЛИЙ ТИЖДЕНЬ

>

Державний кордон України перетнуло

1,52 млн. 364 тис.
осіб

транспортних засобів

Затримано
за незаконне
перетинання
кордону
осіб

29

>

9

з них
незаконних мігрантів

Вилучено

17 од.

зброї

>9

од.
боєприпасів

> 1,54
речовин

кг нарк.

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

1,23
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Добро добром
повертається

110 українських дітей з родин
переселенців зі Сходу України та
учасників АТО відправилися із
Міжнародного аеропорту «Київ»
на запрошення грузинського
Уряду на відпочинок до Грузії.
Серед них 53 дитини, батьки
яких є учасниками АТО, 51
дитина – з родин вимушених
переселенців зі східних
областей. У трьох дітей батьки
загинули під час акцій протесту
на Майдані Незалежності, в
двох дітей батьки загинули
під час АТО. Одна дитина є
сиротою. Під час брифінгу
перед відправленням літака
із дітьми, державний міністр
Грузії з питань діаспори Гела
Думбадзе зазначив, що Грузія
добре пам’ятає ту підтримку, яку
надавала їй Україна у складні
моменти грузинської історії,
тож вважає за честь віддячити
нашій державі сьогодні. Діти
перебуватимуть на березі
Чорного моря впродовж двох
тижнів.
Олена ТАЩИЛІНА

n Донорський
спецфонд

«Забирати гроші у Львова,
Полтави, Києва, Житомира, у
пенсіонерів України, у медиків,
вчителів і відправляти на
відновлення територій, які не
контролюються Україною, і які
будуть розкрадені російськими
терористами, Уряд не буде»,
– заявив Прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк на
засіданні Уряду. Він доручив
Міністерству фінансів
підготувати проект закону
про створення спеціального
фонду для відновлення
окремих територій Донецької і
Луганської областей за рахунок
фінансування українських
олігархів, міжнародної
донорської допомоги та коштів
держбюджету, якщо вони
будуть отримані з податків
із цих територій. Арсеній
Яценюк зауважив, що Уряд
зможе виділяти на ці території
кошти з державного бюджету,
якщо Україною буде повністю
відновлено контроль «над усією
територією, підприємства
почнуть працювати і платити
податки в центральний бюджет».
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

n Родовище
радує

На Розумівському
родовищі, розташованому
на межі Харківської та
Полтавської областей, за
результатами буріння та
випробування розвідувальної
свердловини відкрито два
нових нафтових поклади в
верхньокам’яновугільних
відкладах. Під час випробування
свердловин отримано приплив
нафти дебітом до 35 т на добу.
Попередньо розвідані запаси
покладів оцінено в 300 тис. тонн
нафти. Загальні запаси та
перспективні ресурси покладів
сягають 600 тис. тонн.
Сергій ПОЛІЩУК

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВИ

Андрій ГЕРАСИМКІВ

З огляду на важливість рішень у пленарному засіданні
Верховної Ради взяли участь
Президент України Петро Порошенко, Прем'єр-міністр Арсеній
Яценюк і члени Кабінету Міністрів. Спершу народні обранці
у закритому режимі заслухали
керівників силових відомств
про ситуацію в зоні АТО та прийняли два запропонованих Президентом законопроекти «Про
особливий порядок місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей» і «Про недопущення
переслідування та покарання
осіб – учасників подій на території Донецької та Луганської
областей». Саме ці законодавчі
зміни мають стати основою для
початку мирного врегулювання
ситуації на Донбасі.
Тож після набрання законом
чинності протягом найближчих
трьох років в окремих районах
Донецької та Луганської областей
(список яких буде визначено додатково) територіальні громади
та органи місцевого самоврядування матимуть суттєво розширені права. Це стосується: їх участі у
призначенні керівників органів
прокуратури і судів, можливості
створення загонів народної міліції, вільного використання російської та інших мов в усіх сферах
суспільного життя, укладення
угод про транскордонне співробітництво. Також законом передбачено особливий економічний
режим здійснення господарської
та інвестиційної діяльності у цих
регіонах, а бюджетне фінансування їх соціально-економічного
розвитку визначено захищеними
видатками.
Позачергові вибори депутатів районних, міських, районних
у містах, селищних, сільських
рад, сільських, селищних, міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей
призначено на 7 грудня 2014
року. Причому повноваження
депутатів місцевих рад і посадових осіб, обраних на цих виборах, не можуть бути достроково
припинені.
Іншим законом Верховна
Рада звільнила від кримінальної
та адміністративної відповідальності осіб, які були учасниками
збройних формувань або особами, задіяними в діяльності таких
формувань, та/або брали участь
у діяльності самопроголошених
органів у Донецькій, Луганській
областях або протидіяли проведенню антитерористичної операції. Зазначені особи звільняються
від кримінальної відповідальності за умови, що вони до спливу
місяця з моменту набрання чинності цим Законом звільнили або
не утримують заручників, добровільно здали державним органам
або не зберігають вогнепальну
зброю, бойові припаси, вибухові речовини, вибухові пристрої,
військову техніку, не займають
будівлі, приміщення державних
органів і органів місцевого самоврядування та не беруть участі у
блокуванні роботи органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств,

установ, організацій у Донецькій
та Луганській областях, про що
подали відповідну заяву в орган
досудового розслідування, який
здійснює кримінальне провадження.
Щоправда, дія цього Закону не поширюється на осіб, які
підозрюються або звинувачуються у вчиненні вбивств, тероризмі, мародерстві, знущанні
над загиблими та інших тяжких
злочинах, зокрема, є причет-

України, мрії, за які люди боролися на Майдані, могли матеріалізуватися. І європейська спільнота
зможе прийняти Україну.
– День, коли це відбудеться
в Україні, стане днем, коли обіцянки мирної революції на Майдані стануть реальністю. Я говорю від більшості представників
Європарламенту. Ми підтримуємо українських людей у досягненні мрій Майдану, – запевнив
Мартін Шульц.

про асоціацію між Україною та
ЄС. У Києві за цей документ проголосувало 355 народних депутатів, проти – 0. У Страсбурзі «за»
проголосувало 535 євродепутатів.
Українські парламентарії заспівали Гімн України, а їхні європейські колеги стоячи аплодували цьому. Голова Верховної Ради
Олесандр Турчинов підписав закон про ратифікацію, який одразу ж скріпив підписом Президент
України Петро Порошенко.

Євроінтеграція,
децентралізація та люстрація

16 вересня 2014 року, без сумніву, увійде в нашу історію як доленосна дата
початку перетворення України на європейську, демократичну та соборну
державу. Після багатьох років вагань і пресловутої багатовекторності
Верховна Рада України нарешті ратифікувала Угоду про асоціацію з ЄС.
Водночас у Парламенті були ухвалені закони, що стосуються Мирного плану з
врегулювання ситуації на Донбасі, а також люстрації органів влади.
ними до падіння 17 липня 2014
року в Донецькій області літака
компанії «Malaysia Airlines» рейсу МН17, та/або перешкоджали
проведенню розслідування цієї
авіакатастрофи.
Згодом вже у відкритому
режимі народні обранці приступили до розгляду Угоди про
асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Голова Верховної Ради Олександр
Турчинов надав слово для виступу Прем'єр-міністру України
Арсенію Яценюку, міністру закордонних справ Павлові Клімкіну, представникам депутатських
фракцій і груп. У виступах наголошувалося, що сьогодні Верховна
Рада наблизилася до ухвалення
історичного рішення, яке формалізує цивілізаційний європейський вибір українського народу та визначає вектор розвитку
України на майбутнє. Це воля
українського народу, підтверджена Революцією гідності, героїзмом Небесної сотні та наших
вояків, які нині протистоять російській агресії на Донбасі.
Під час прямого телемосту з
Києвом Президент Європарламенту Мартін Шульц зазначив,
що ратифікація Угоди про асоціацію є вільним самовизначенням та вільною демократією. І,
що дуже важливо, текст Угоди
жодним чином не змінено з часу
мирних демонстрацій на Майдані. Також він наголосив, що Європарламент завжди захищав територіальну цілісність та суверенітет
України, і буде продовжувати це
робити й надалі, щоб мрії людей

Натомість Президент України
Петро Порошенко підкреслив,
що атмосфера, яка зараз панує
в залі Верховної Ради, дуже нагадує атмосферу 1991 року, коли
Україна здобула незалежність.
– Дуже природною вважається готовність віддати своє
життя і померти за свою Батьківщину. Але Небесна сотня і 872
відважних українських воїни померли не лише за Україну, вони
склали голови за те, щоб ми посіли гідне місце в родині європейських народів. З часів Другої
світової війни жодна нація за
право бути європейцями ніколи
не платила такої високої ціни.
Тож хто зараз, після цього, наважиться закрити двері до Європи
перед Україною? Хто буде проти
надання нам перспективи членства в Європейському Союзі, до
якого сьогодні ми робимо перший, але дуже рішучий крок?! –
наголосив Глава Держави.
За словами Петра Порошенка, імплементація Угоди – це і
верховенство права, і свобода
слова, і рішучі антикорупційні
кроки і реформи, і значна частина, яка міститься в окремій
угоді щодо безвізового режиму, і
питання інвестиційного клімату,
і питання захисту прав особистості, прав власності. Де-факто
– це програма реформ у нашій
країні. І ми просто не маємо права зволікати.
О 13-й годині за київським
часом в режимі прямого телемосту між Верховною Радою та
Європарламентом розпочалася
синхронна ратифікація Угоди

Опісля Верховна Рада приступила до розгляду низки антикорупційних законопроектів і
ухвалила Закон «Про очищення
влади». Обґрунтовуючи необхідність прийняття даного закону народні обранці звернули
увагу на те, що запровадження
механізму люстрації (очищення) влади є одним із способів
консолідації суспільства і подолання негативних наслідків авторитарного режиму колишньої
влади. Адже протягом останніх
років влада як на центральному,
так і на місцевому рівнях, значно
зневілювала себе та асоціюється в суспільстві з порушенням
прав та законних інтересів громадян, вчиненням корупційних
діянь, недотриманням у своїй
діяльності положень Конституції України та законів. Саме
тому одним із нагальних кроків діючої влади є очищення
влади шляхом запровадження
обов’язкового
проходження
процедури перевірки при призначенні/обранні на посади у
органах державної влади, а також осіб, які вже займають ці
посади.
Особи, які не пройшли перевірку або не надали згоду на
її проходження (крім суб’єктів
перевірки, які претендують або
обіймають виборні посади або
посади, призначення на які здійснюється без проведення конкурсу), підлягають звільненню з
займаної посади з позбавленням
права займати керівні державні
посади протягом 10 років з дня
звільнення.
n
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КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ГАРЯЧІ БУДНІ

Кар’єрний трамплін

n Караван
зупинили
постріли

Хоча зараз на Сході країни триває перемир’я,
військовослужбовці Держприкордонслужби
проводять перегрупування, рекогносцировку
місцевості та визначають нові місця несення служби.
У такий час не обходиться без нових призначень і
пріоритет у виборі кандидатури на керівну посаду
часто надається людям, які добре зарекомендували
себе на гарячих і відповідальних ділянках.
Андрій КУЧЕРОВ

Якщо звернутися до офіційної
статистики, то більше 6,5 тисячі
військовослужбовців Держприкордонслужби України здійснювали посилення прикордонних
підрозділів і виконували визначені завдання у районах проведення
антитерористичної операції на
Сході України в межах Луганського та Донецького прикордонних
загонів. Держава гідно відмітила
найкращих: за особисту мужність
та заслуги під час виконання
бойових завдань і охорони кордону відзначено державними нагородами 209 військовослужбовців.
Серед них – 87 офіцерів та 122
особи рядового й сержантського
складу. Відомчими відзнаками нагороджено 370 військовослужбовців: 210 офіцерів і 160 осіб молодшого персоналу.
Не забарились і кадрові призначення. Починаючи з квітня
2014 року низка генералів і офіцерів, які виконували визначені
завдання у межах Луганської та
Донецької областей, отримали
призначення на інші, у тому числі
вищі посади.
Взагалі за існуючими правилами призначення осіб офіцерського складу на керівні посади здійснюється з урахуванням

досягнутих ними результатів у
службовій діяльності, здатності
виконувати завдання у складних
умовах. А починаючи з березня
2014 року пріоритет при доборі
кандидатів надається офіцерам,
які виконали визначені завдання
в Автономній Республіці Крим та
набули бойового досвіду на Сході
України. Так, упродовж квітня –
серпня вже переміщено до інших
місць служби понад 110 військовослужбовців Донецького й Луганського прикордонних загонів.
Проведено ротацію близько 2,7
тисячі військовослужбовців інших органів, які виконували визначені завдання на тимчасовій
основі.
Відбулося оновлення керівного складу Східного регіонального управління, насамперед за
рахунок генералів і офіцерів кад
рового резерву інших регіональних управлінь та Національної
академії Держприкордонслужби.
Призначено нових керівників
Луганського та Донецького прикордонних загонів, при тому колишній начальник Луганського
загону полковник Сергій Дейнеко
обійняв посаду заступника начальника Східного регіонального
управління.
Редакція дякує управлінню
кадрів Департаменту персоналу
АДПСУ за допомогу в підготовці
матеріалу.
n
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Новопризначення
Під час робочої поїздки Голова
Держприкордонслужби генерал армії України
Микола Литвин представив персоналу
Східного регіонального управління їх нового
керівника – генерал–майора Олександра
Біньковського, який до цього обіймав посаду
начальника управління прикордонного
контролю та реєстрації в Адміністрації
Держприкордонслужби.
Мирон СИДОР

Цей досвідчений офіцер
пройшов службовий шлях від
заступника начальника застави, він також викладав
оперативне мистецтво в Національній академії Держприкордонслужби. З березня
цього року Олександр Анатолійович перебував на східній
ділянці українського рубежу,
забезпечуючи спершу посилену охорону на ввірених ділянках, а потім і оборону та захист
кордону.
Голова відомства генерал армії Микола Литвин у
своїй промові до персоналу

регіонального управління висловив упевненість, що генерал Біньковський достойний
цієї високої посади. Він досвідчений керівник. Очолював
одне із прикордонних угрупувань в зоні АТО. Знає, що і як
потрібно робити, аби східні
кордони держави залишалися
надійно захищеними.
Натомість
колишньому начальнику регіонального управління генераллейтенанту Андрію Кучеренку
Голова відомства подякував за
професійну та надійну службу
і висловив упевненість, що на
новій посаді Андрій Аркадійович спрямує свої зусилля
на розвиток прикордонної
служби.
n

Зі стрільбою довелося
зупиняти поблизу
українського села Нескучне,
що на Харківщині, караван
контрабандистів. Отримавши
інформацію про можливе
порушення, прикордонники
на вказаний напрямок вислали
додатковий наряд. Незабаром
правоохоронці помітили
три автомобілі «УАЗ», які
прямували у бік кордону. Вимогу
правоохоронців зупинитися
невідомі спершу зухвало
проігнорували, але після 5
попереджувальних пострілів
все ж вирішили скоритися.
Як виявилося згодом, троє
жителів Харківщини намагалися
провезти через кордон товари
народного споживання на
більше ніж півтора мільйона
гривень.
Андрій ДЕМЧЕНКО

n Ще не

навоювалися?..
До одного із блокпостів
поблизу Маріуполя, де несли
бойову варту прикордонники,
під’їхав мікроавтобус, що
прямував до Бердянська.
Водій і його напарник даремно
намагалися приховати на
своїх обличчях хвилювання.
Як згодом з’ясувалося,
переживати їм було чого. Під
час огляду транспортного
засобу прикордонники виявили
приховані 5 гранат Ф-1 та одну
РГД-5, а також чималу кількість
набоїв калібру 5,45 та 7,62 мм.
Затриманих передали до СБУ.
Людмила ТКАЧЕНКО

n «Полювання»

ПОВЕРНЕННЯ

на жебраків

Горді за своїх захисників
Понад тисячу сумчан прийшли зустріти військовослужбовців
Сумського прикордонного загону, які більше місяця
забезпечували порядок на ділянці кордону з Російською
Федерацією в Луганській області.
Роман ТКАЧ

Поцілунки, квіти, звуки маршу військового оркестру і сльози на очах були атрибутами святкової зустрічі. Сімдесят охоронців
рубежу прибули на головну площу міста під
оплески громади та вигуки «Слава Героям!».
Матері, не ховаючи сліз, з гордістю говорили: «Це мій син, подивіться!».
Прикордонників привітали начальник
Сумського прикордонного загону полковник Павло Лисак, голова обласної ради

Микола Клочко та міський голова Сум
Олександр Лисенко.
Полковник Павло Лисак подякував своїм бійцям за виконані завдання, висловив
слова вдячності громадянам, керівництву
області та міста за всебічну підтримку охоронців рубежів.
Микола Клочко також привітав прикордонників з поверненням на рідну землю. «Я радий, що ви всі повернулися живими і в повному складі. І водночас виконали
покладені на вас завдання по забезпеченню порядку на державному кордоні України. Депутати обласної ради долучилися до

доброї справи благочинної допомоги і зробили посильний внесок для забезпечення
військовослужбовців Сумського прикордонного загону. Ми й надалі допомагатимемо нашим охоронцям», – зазначив голова
облради. Від імені депутатського корпусу
він щиро подякував прикордонникам за
нелегку службу і пообіцяв винести на розгляд депутатів пропозицію щодо виділення
20 тисяч грн. прикордонникам, пораненим
під час виконання бойових завдань. Також
за вагомий внесок у забезпечення правопорядку на державному кордоні він вручив
Грамоту Сумської обласної ради рядовому
Ярославу Деменку.
Така зустріч, за словами військових, їм
дуже сподобалася. Вони зізнаються, що
кращої собі й уявити не могли. Про події на
Сході воліли не згадувати. Після виснажливого відрядження прикордонники відправилися у десятиденну відпустку.
n

Прикордонники оперативнорозшукового відділу БілгородДністровського прикордонного
загону разом з працівниками
Одеського управління МВС
України боротьби зі злочинами,
пов’язаними з торгівлею
людьми, затримали 51-річного
місцевого жителя. Перед цим
правоохоронці отримали
інформацію, що чоловік
займається вербуванням своїх
співвітчизників для роботи за
кордоном, обіцяючи довірливим
людям непоганий заробіток –
тисячу «зелених» щомісячно, а
також безкоштовне утримання.
Трудова діяльність завербованих
ним українців полягала в тому,
що вони у столиці однієї з
пострадянських країн мали
стати, навіть не здогадуючись
про це, удаванами біженцямижебраками. Затримали
вербувальника на місці
злочину – він саме намагався
переправити потягом за кордон
двох сільських жителів: 49-річну
жінку й 44-літнього чоловіка
з метою їхнього подальшого
трудового «працевлаштування».
За подібні діяння згідно з
українським законодавством
винні караються позбавленням
волі на строк від 5 до 12 років з
конфіскацією майна.
Олена ТАЩИЛІНА
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Впливовий аргумент
службовий собака у бойових умовах стає
засобом впливу на ворога і справжнім рятівником для своїх
Минулого тижня прикордонники понесли втрати. Сталося це поблизу населеного
пункту Нижньобараниківка, що на Луганщині. На вибуховому пристрої підірвався наряд,
який рухався на автомобілі «УАЗ». У результаті вибуху загинуло три прикордонники: два
– на місці події, один – під час транспортування до медичного закладу, ще двоє отримали
тяжкі поранення. Згодом на блокпосту в районі південно–західної околиці Станиці
Луганської підірвався ще один автомобіль, в результаті чого загинула жінка–водій, а один
прикордонник отримав поранення...
Незважаючи на оголошене перемир’я, люди продовжують гинути. Але це
відбувається не в бою з противником. «Сюрпризами» на кшталт фугасів і мін
нашпигована земля Донбасу вдосталь. Як приклад, фахівці Державної служби з
надзвичайних ситуацій у звільненому від терористів Слов’янську протягом одного
місяця, з 6 липня по 5 серпня, виявили та вилучили 9314 одиниць боєприпасів. Серед
знешкодженого: артилерійських снарядів – 497, мінометних мін – 592, бойових гранат
і мін – 385, реактивних боєприпасів – 44, інших вибухонебезпечних предметів – 7796
одиниць. Коментарі зайві...
Можна не сумніватися, що роботи у цьому регіоні буде дуже багато і після
проголошення миру. Проблема виявлення та знешкодження вибухових речовин
актуальна в тому числі й для кордону. Не зволікаючи часом, адже це життя як
військових, так і цивільних людей, керівництво прикордонного відомства ще кілька
місяців тому прийняло рішення про початок підготовки кінологів та їніх собак за новою
програмою: «Мінно–вибухова справа».
Минув деякий час і можна підбити перші підсумки.
Сïілêóâаâñя
Андрій КУЧЕРОВ

Полêоâниê
Миõайло
ВДОВЕНКО, на÷алüниê êінологі÷ного âідділó Деïартаментó оõорони дерæаâного
êордонó Адмініñтраöі¿ Дерæïриêордонñлóæáи Уêра¿ни

– Òîâàðèøó ïîëêîâíèêó,
çà êîðîòêèé òåðì³í Âàì ³
Âàøèì ï³äëåãëèì íåîáõ³äíî
áóëî áàãàòî ÷îãî çì³íèòè.
– Ми просто скорегували наші програми. Хочу
зауважити, що 30% правопорушників, 60% виявлених наркотичних речовин,
90% медпрепаратів та 40%
зброї вилучалися за допомогою службових собак.
Це офіційна інформація за
минулий рік. Так що «база»
у нас сильна.
Що стосується практики, то фахівці у нас також є.
Наприклад, у нашому відділі працює Микола Іванович
Гец, який свого часу керував
кінологічним закладом, що
готував службових собак
для Афганістану. Він передає свій досвід у цій справі молоді. Служать старші
прапорщики Петро Стецюк
і Олександр Мельник, котрі теж дуже добре знають
мінно-вибухову справу.
– Ìèõàéëå Âîëîäèìèðîâè÷ó, áóäü-ÿê³ çì³íè ó ï³äãîòîâö³
îñîáîâîãî ñêëàäó, à ê³íîëîã³â
òèì á³ëüøå, ïîòðåáóþòü ïåâíèõ ìàòåð³àëüíèõ âêëàäåíü.
Ãðîø³ íà ö³ âèòðàòè º?
– Так, прикордонне відомство повністю забезпе-

чує ці потреби, починаючи
від закупівлі корму для собак і закінчуючи придбанням щенят для навчання.
Також у нашому розпліднику плануємо збільшити
відтворення порід собак для
мінно-вибухової справи.
Для завдань, які стоять
перед прикордонниками,
дуже добре підходять німецькі вівчарки та лабрадори. Вони виростають
справжніми захисниками.
Взагалі рахуємо, що службовий собака у бойових діях
не просто помічник прикордонника. Він стає надійним засобом впливу на
порушника або ворога. Фахівці виховуватимуть собаку
так, щоб він не лише знаходив зброю або міни, але й
викривав засідку з людьми
на відстані 100–150 метрів.
Це збереже життя нашому
персоналу.
– Íåùîäàâíî Ê³íîëîã³÷íà ñï³ëêà Óêðà¿íè ïåðåäàëà Äåðæïðèêîðäîíñëóæá³
òðèäöÿòü ñîáàê ñëóæáîâèõ
ïîð³ä. À õòîñü ùå ïðîïîíóâàâ
äîïîìîãó?
– Після висвітлення
тієї події у засобах масової
інформації кількість бажаючих допомогти значно
збільшилася. Мені телефонували з інших кінологічних організацій, питали
про те, чим можуть допомогти. Виходили на зв’язок
інструктори-кінологи
та
фахівці цієї справи. Кожен
хотів посприяти або бути
корисним прикордонникам. Крім того, я отримав
багато листів на електронну
пошту. Чимало звичайних
українців пропонували на
деякий час «віддати на кордон» своїх улюбленців або
цуценят. Це зворушливо!
Адже для кожної сім’ї собака є практично повноправним членом родини.
Взагалі займатися кінологією на професійній
основі – це не хобі, а затратна справа. Наприклад, цу-

ценята, яких нам передала
Кінологічна спілка України
після підготовки, за європейськими
стандартами
коштують 5–6 тисяч євро.
За кожного!
– Ìèõàéëå Âîëîäèìèðîâè÷ó, íà áàç³ Ê³íîëîã³÷íîãî
íàâ÷àëüíîãî öåíòðó 16 ÷åðâíÿ
ðîçïî÷àëà ï³äãîòîâêó ïåðøà
ãðóïà ê³íîëîã³â çà íîâèì íàïðÿìêîì ä³ÿëüíîñò³ «Ì³ííîâèáóõîâà ñïðàâà». ßêèõ ðåçóëüòàò³â áóëî äîñÿãíóòî?
– Перша група, яку ми
готували, складалася з 20
військовослужбовців. Навчалися вони за прискореною програмою з 16 червня
по 8 липня. Ми не ставили
перед собою завдання досягти за будь-яку ціну 100%
результату. Адже кожен
недолік у роботі кінолога
обертається каліцтвом або
смертю людини. Грубих
помилок кінолог мінновибухової справи допускати
не може, тому кваліфікаційна комісія дуже прискіпливо поставилася до випускників з першого набору.
Як результат, лише третина
особового складу успішно
склала іспити та отримала
відповідні сертифікати. Решта, вивчивши зауваження, наполегливо працювала
над усуненням недоліків.
З 11 вересня до навчання
приступив вже третій курс.
– Ó ÿêèõ ï³äðîçä³ëàõ òà
íà ÿêèõ ïîñàäàõ ïëàíóºòüñÿ
çàñòîñîâóâàòè ê³íîëîã³â ç ñîáàêàìè, ÿê³ ïðîéøëè íàâ÷àííÿ ç êóðñó ì³ííî-âèáóõîâî¿
ñïðàâè?
– Кінологи, яких ми зараз готуємо, входитимуть до
складу оперативно-бойових
комендатур. У складі цих
підрозділів є інженерносаперні відділення, а в них
передбачено посади інспекторів з мінно-розшуковими
собаками. Іншими словами,
це люди, які постійно будуть задіяні у різноманітних
завданнях на передньому
краї.
n

Полêоâниê
Валерій
МОØОРА,
на÷алüниê
Кінологі÷ного наâ÷алüного
öентрó
Дерæïриêордонñлóæáи Уêра¿ни

– Òîâàðèøó ïîëêîâíèêó,
íà Âàñ ÿê êîìàíäèðà ë³ã
íåëåãêèé òÿãàð â³äïîâ³äàëüíîñò³ ùîäî îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà îïàíóâàííÿ íîâî¿ ïðîãðàìè. ßê³
áóëè òðóäíîù³?
– Труднощів ані я, ані
мої підлеглі не відчули.
Незважаючи на корекцію навчального процесу,
справа з підготовки службових собак з «мінновибухової справи» нам не
в новину. 2002 року саме
на базі нашого навчального центру реалізовувалася
державна програма з підготовки службових собак для
роботи у Лівані. Тоді наша
частина на «відмінно»
виконала всі поставлені
завдання.
– Âàëåð³þ Âîëîäèìèðîâè÷ó, ç ïåðøîãî âèïóñêó,
ÿêèé ïðîõîäèâ çà ïðèøâèäøåíîþ ïðîãðàìîþ, ò³ëüêè
òðåòèíà âèïóñêíèê³â ç ïåðøîãî çàõîäó ñêëàëà ³ñïèòè.

ßê³ ðåçóëüòàòè ïîêàçàëè
³íø³ íàáîðè?
– 10 вересня нинішнього року ми прийняли
третій набір курсантів.
Сьогодні у навчальному центрі перебуває 160
військовослужбовцівкінологів. Іншими словами, ми завантажені особовим складом і роботою
на 100%.
Якщо говорити про
результати, то другий набір (проходив навчання
рівно місяць, починаючи
з 6 серпня), у порівнянні з
першим став значно сильнішим. Відповідні сертифікати, за результатами
іспитів, отримало трохи
більше 50% курсу. Решта
продовжили навчання та
усували недоліки.
Не маю сумнівів, що
випускники, які складатимуть комісії іспити 10 жовтня, покажуть ще кращі
результати.
– Âè ÿê äîñâ³ä÷åíèé
êîìàíäèð íàâ÷àëüíîãî öåíòðó ìîæåòå ïîð³âíÿòè ð³âåíü ï³äãîòîâêè óêðà¿íñüêèõ
ê³íîëîã³â ç êîëåãàìè ç ³íøèõ
êðà¿í?
– Між кінологами країн СНД існувала традиція
– проводити змагання фахівців на базі навчального закладу кожної країни
по черзі. 2011 року наш
Кінологічний
навчальний центр приймав такі
змагання. В ньому брали
участь команди з Вірменії,
Білорусі, Казахстану, Росії
та Туркменії. За результа-

тами триденних змагань
команда України зайняла
перше місце та була лідером у всіх запропонованих
комісією номінаціях. Ми
ділимося своїм досвідом
з колегами, даємо слушні
поради щодо порід собак
для виконання відповідних завдань тощо, а також
маємо тісні робочі зв’язки
з зарубіжними колегами.
– Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó
ï³ä ÷àñ ê³ëüêàäåííîãî îáñòð³ëó òåðèòîð³¿ òà áóä³âë³
Ëóãàíñüêîãî ïðèêîðäîííîãî
çàãîíó áàãàòî ðîñ³éñüêèõ
òåëåêàíàë³â ïîêàçàëè çéîìêè çàëèøåíèõ ïðèì³ùåíü. Â
òîìó ÷èñë³ òåðîðèñòè ïðîäåìîíñòðóâàëè
ìåðòâèõ
ïðèêîðäîííèõ ñîáàê. Íà÷åáòî ¿õ ïîêèíóëè íàïðèçâîëÿùå ïîìèðàòè…
– Події розгорталися
зовсім не так, як це показали російські пропагандистські телеканали. Двоє
прикордонників-кінологів
тримали оборону разом з
іншими у будівлі загону.
Коли вони під час затишшя навідалися до вольєра,
який знаходився неподалік
від приміщень штабу загону, то побачили, що місце
тримання службових собак закидано гранатами,
а собаки мертві. Так вони
попрощалися зі своїми
чотирилапими
друзями,
а терористи використали
це для «правильної» телекартинки. До речі, нашим
хлопцям після повернення
у Великі Мости подаровано
два лабрадори.
n

Â³ä àâòîðà.
Íеùодавно на адресу Адміністрації Держприкордонслужби України надійшов лист
від начальника Ëуганського прикордонного загону, в якому він клопоче про нагородження
заохочувальною відзнакою – медаллю для службових собак «За віддану службу» ²² ступеня службового собаки за кличкою Áаді. Âін разом із хазяїном, молодшим інспектором прикордонної служби ² категорії – інструктором сержантом Денисом Áабічевим служив у
відділі прикордонної служби «Свердловськ». Під час служби у бойових умовах Áаді, який
спеціалізується на пошуку вибухових речовин, завчасно повідомляв характерною поведінкою про початок мінометного та артилерійського обстрілу табору прикордонників, тим
самим забезпечуючи збереження життя та здоров’я прикордонників. Íе маю сумнівів,
ùо почесна нагорода знайде свого чотирилапого героя!
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…Цю істину
українці
призабули за
пострадянські 23
роки пацифізму.
Але гібридна
агресія Кремля
пробудила
національну
свідомість
наших громадян.
Скептики
прогнозували,
що громадський
запал в Україні
от–от погасне,
але наші
співвітчизники
від малого до
старого постійно
знаходять
можливості
як ще більше
допомогти
державі загалом
та її кордону
зокрема: хто
бере в руки
автомат, а хто
лопату, хто
пензля, а хто
мікрофон… І всі
працюють на
благо Вітчизни.

Десант з лопатами
Днями біля пункту пропуску
«Плетенівка», що на кордоні з
Росією в Харківській області, висадився десант активістів, яких
зібрала «Громадська варта». Це
об’єднання свідомих громадян,
метою яких є покращити захист
Харкова. Вони опікуються формуванням руху опору на випадок
вибуху сусідської агресії на Харківщині, організацією патріотичних заходів, облаштуванням
бомбосховищ і… держрубежу.
Цього разу близько сотні людей з
робочим запалом під патріотичні
пісні будували на кордоні бліндажі, копали траншеї, укріпляли

пункт пропуску бетонними блоками тощо.
Як нам розповіла Інна Ілюміна – одна з активісток, – це
вже був третій виїзд на кордон.
Охоронці рубежу дуже зраділи такій допомозі, адже раніше
самотужки доводилося займатися інженерним облаштуванням ділянки відповідальності.
В планах «Громадської варти»
допомогти облаштувати й інші
ділянки кордону. От лише проблема – не вистачає потужної
землерийної техніки, а той екскаватор, який є в наявності,
дуже повільно копає рів.

– Ми приїхали з лопатами,
рукавицями, привезли бензопили та інший інвентар. До нас
приєднуються різні люди – від
домогосподарок до ІТ-ішників.
Люди в пункті пропуску реагують по-різному, – розповідає
Інна, – кілька разів траплялося,
що виходили навіть з машин з
російськими номерами, бралися
за лопати і допомагали нам.
Начальник Харківського прикордонного загону полковник
Олександр Крук розповідає, що допомога волонтерів є дуже доречною.
¯хня робота на кордоні повністю
узгоджена з прикордонниками, які
працюють пліч-о-пліч з активістами під координацією начальника
інженерної служби загону.
n

Захист кордону –
справа всенародна

Øïалüтó ïідготóâаâ Олег БОЙКО

Слава героям,
антигероям ганьба!
– Побилися недавно Путін і
Янукович, – напівжартома розповіла вчителька першого класу.
Почала, – каже, – розбиратися,
ледь посмішку стримую. Один
хлопчик назвав іншого «Януковичем», який злодюга із золотим
батоном, а той назвав образника
– «Путіном» – обманщиком і загарбником.
Так, після початку гібридної
війни політика глибоко в’їлася
у всі сфери життя. І у дітей нині
нові герої й антигерої. Тепер щодо

героїв – це для малечі прості бійці.
Повторимося, якщо скажемо, що
діти малюють їм листівки, пишуть
листи, роблять своїми руками
всякі дрібнички, але на передовій
це все набуває більшої ваги, ніж
матеріальні цінності. Так, днями
наші колеги повезли на Схід дитячі листи, малюнки, а також медикаменти й деяку іншу допомогу,
яку зібрали школярі, а передав усе
це відділ освіти Дарницької райдержадміністрації. Один із листів
публікуємо тут.
n

Співотерапія
Не забувають підтримувати прикордонників і
численні естрадні, народні та інші творчі колективи. Для захисників Вітчизни вони роблять те, що
вміють найкраще. Так, прикордонний госпіталь
у Києві за кількістю іменитих гостей нині може
конкурувати з серйозними концертними залами,
а брак сценічної апаратури компенсує та щирість
і емоційність, з якою гості виступають перед героями, які отримали поранення, захищаючи наше
спільне сьогодні й завтра.
Для того щоб передати насиченість таких заходів, варто сказати, що за неповний тиждень у
дворі госпіталю виступали з піснями чи іншою

шоу-програмою співачки Діана Арбеніна, Анастасія Приходько, Євгенія Власова, шоумен Андрій
Джеджула, поет, композитор Євген Рибчинський,
грузинська група «Persona grata», народні колективи
«Вербиченька», «Добробут», «Веснянка», заслужені
артистки України Віра Галушко та Світлана Мирвода, ансамбль «Горлиця», дитячий колектив «Світоч»,
співачка Надія Старцева та співак Андрій Кіше, балет «НЦ-17», естрадна група «Аферистки», ілюзіоніст Михайло Жайворонок та учасник Х-фактора
Олександр Лещенко. Також Герой України генерал
Сергій Червонописький організував зустріч прикордонників з ветеранами Афганістану, серед яких був
і Сергій Купріянко, котрий піднімав дух своїх молодших колег, виконуючи під гітару авторські пісні
зі справжнім чоловічим характером.
n

З любов’ю до України
Мистецька акція з такою назвою під гаслом
«мистецтво, що об’єднує» стартувала ще навесні,
коли окупанти прийшли у Крим. ¯ї ініціатор –Михайло Шмігельський – вирішив підтримати цілісність країни, об’єднавши художників з різних регіонів нашої держави. Перша виставка відбулася в
рідному місті Михайла – Стрию, що на Львівщині,
де було виставлено 70 картин. Виставлялися роботи
як іменитих художників, так і новачків, а також вуличних художників – райтерів, твори яких частіш
за все можна побачити на стінах будівель.
За задумом виставка має мандрувати містами,
розширюватися і залишати частину себе в різних
куточках країни. Після Стрия виставка побувала у Львові. Пізніше, так би мовити під тим же
брендом, свої роботи виставили на показ 13 художників у Харкові. В продовження цієї виставки
в центрі культури та мистецтв буде представлено
30-метрове полотно Романа Бончука «Мегаісторія
України».

Сьогодні відкривається виставка у Херсоні, де
вона набирає прикордонних обрисів, адже пройде на
підтримку Херсонського загону. Як розповідає її організатор В’ячеслав Продан, це відбувається завдяки
співпраці з фондом громади Херсона «Захист». Голова
фонду Лариса Польська розказала, що вони першими
почали надавати допомогу прикордонникам, одразу
ж як «зелені кашкети» з Криму вимушено переїхали
в Херсон. Організовували благодійні заходи, надавали медикаменти, меблі тощо. Днями за їх та обласної
телерадіокомпанії «Скіфія» ініціативою стартував
благодійний телемарафон «Ми є народ, якого не здолати» і за вилучені від нього кошти планують в тому
числі придбати тепловізор охоронцям рубежу. Що ж
до виставки картин, то планується, що в ній візьмуть
участь більш як півсотні художників. Вона проходитиме в кіноконцертному залі «Þвілейний» і супроводжуватиметься численними партнерськими заходами
– майстер класами, творчими майстернями, а також
включатиме і благодійний аукціон.
n

P.S. ßк бачимо, багато українців готові хто чим може і хто ùо уміє допомогти державі протистояти
агресору та йти до ùасливого майбуття. Êоли готувався цей номер до нас за допомогою звернувся один із героїв матеріалів минулих номерів «Прикордонника України» – підприємець, який пішов добровольцем у зону АÒÎ.
Òепер він шукав можливості, ùоб його будівельну техніку мобілізували і відправили на передову, де вона більш
потрібна, де бійці вручну вриваються в землю і створюють укріплення. ² поки у нас є такі люди, нас не здолати!
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ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ

Криваве поле
Відеокадри, що з’явилися 10 вересня вранці на YouTube, уже за
декілька годин переглянули тисячі користувачів мережі Інтернет.
Від побаченого мимоволі стискалося серце.
Ваñилü КЛИМЕНКО

Над полем, осяяним по-осінньому
ще нескупим сонцем, навскіс до горизонту, грізно клубочачись, тягнувся
шлейф чорного диму. Горіло не поле –
дим підіймався від палаючого вогнищем
остова перекинутої машини. Із неї раз у
раз доносилася якась приглушена тріскотня – то від вогню розривалися бойові
набої.
А у високій, пишній буйністю траві,
то завмираючи на місці, то перекочуючись з боку на бік, нестерпно важко долаючи кожен метр землі, повзли двоє
військових. Залишаючи кривавий слід
на зім’ятих стеблах пашні, молочаю та
зів’ялих волошок, вони з останніх зусиль
намагалися збільшити відстань, що відділяла їх від смертельного вогнища на польовій дорозі.
Побачене можна було б сприйняти
як високопрофесійну, зроблену телевізійниками «картину» тривожних буднів
українських патріотів, які на Сході країни
ведуть бойові дії з місцевими сепаратистами та їхніми російськими поплічниками, котрі розв’язали неоголошену війну
проти суверенної держави. Але все, що
закарбували на відеоплівку оператори обласної телекомпанії «ÈРТА», – це була
реальна дійсність служби воїнів у зелених
беретах – прикордонного наряду ВПС
«Біловодськ» Луганського загону. А телевізійники обласного телеканалу випадково стали свідками цього, коли їхали у своїх
справах – підготувати сюжет про загибель
від обстрілу російською артилерією двох
сімей місцевих жителів. Зіткнувшись з
неочікуваним, вони не розгубились: оператор увімкнув телекамеру і згодом тисячі людей стали свідками підступної війни
доморощених терористів та їхніх російських помічників навіть у дні так званого
перемир’я ворогуючих сторін.
...Вівторок 9 вересня для особового
складу ВПС «Біловодськ» нічим не відрізнявся від попередніх. Служба, що для прикордонників уже була усталено звичною,
вимагала від кожного не лише високої
дисциплінованості, а й постійної готовності до бойових дій з тими, для кого вони
на рідній землі стали ворогами. Віддаючи

наказ прикордонному наряду на охорону
державного кордону, командир підрозділу
майор Олексій Тіщенков у своїх підлеглих
не сумнівався, мав упевненість, що у будьякій обстановці вони діятимуть сміливо й
рішуче. Хоча на ділянці їх ВПС обстановка була більш-менш спокійною, але підрозділ постійно перебував у стані найвищої боєготовності.
Майор, ніби пересвідчуючись у власній упевненості за своїх підлеглих, ще
раз кинув прискіпливий погляд на склад
прикордонного наряду. Очима зупинився
на підтягнутому у військовому однострої
– польовому камуфляжі, по-чоловічому
красивому, ніби ще юнацькому, обличчі
старшого лейтенанта Олександра Максименка. Випускник Національної академії
ДПСУ імені Богдана Хмельницького, яку
за напрямком підготовки «Охорона та захист державного кордону» закінчив 2011
року, викликав у душі командира приховану від підлеглого повагу. Старанний,
маючи спокійний характер, ще молодий
офіцер ніколи не цурався порад старших, вимогливо ставився як до обраної
ним професії військового, так власне й
до себе. За три роки його служби у ВПС
«Біловодськ» можна сміливо було робити
командирський висновок: старший лейтенант Олександр Максименко – офіцер
перспективний. І ще: незабаром має стати
батьком. Начальник ВПС майор Тіщенков знав: разом із коханою двадцятиоднорічною дружиною Зоєю його підлеглий
уже рахував дні до появи свого первістка.
«Значить, відділу пора готувати подарунок
новоспеченим батькам – майнула думка.
– Ну це потім, а зараз служба»...
За лічені хвилини прикордонний наряд, очолюваний старшим лейтенантом
Олександром Максименком, у складі
прапорщика Þрія Лук’янцева, старшини
В’ячеслава Кузнєцова, сержанта Артема
Кручініна і молодшого сержанта Віталія
Скокова з необхідним для служби у зоні
АТО озброєнням, покинули на автомобілі
розташування свого підрозділу. Попереду простягалася польова дорога. Залита
сонцем, вона в’юнилася серед поля і ніби
сама дихала його різнотрав’ям і спокоєм.
Навкруги стояла незаймана тиша осіннього дня. Про що думається у такі хвилини,
коли природа своєю принадністю ніби
обціловує твою душу, налаштовуючи її на

якусь особливу лагідність, а злет обнадійливих думок і добрих теплих спогадів не
має меж.
Про що думав у ці хвилини, спостерігаючи з машини за навколишньою місцевістю дільничний інспектор прикордонної служби прапорщик Þрій Лук’янцев?
Можливо, згадував недавню розмову з
дружиною Оксаною про те, щоби він,
батько, менше балував їхню доньку Діану.
Стримуючи щасливу усмішку на засмаглому обличчі, Лук’янцев ніби бачив перед
собою її радісне обличчя, коли він повертався зі служби додому. Піднявши Діану
своїми дужими руками та пригортаючи
її до себе, батько цікавився: «А що у нас
нового?». А їй, шестирічній дівчинці, яка
по-дитячому зацікавлено пізнавала навколишній світ, було що розповісти любому татусеві.
Як завжди у всьому витриманий, спокійний, у задумливому мовчанні долав в
уазику перші кілометри польової дороги
старшина В’ячеслав Кузнєцов. Військовослужбовець за призовом під час мобілізації він недавно відзначив своє 39-річчя.
Можливо, саме про це і згадував В’ячеслав
Михайлович, бо як ніколи того червневого
дня відчув у привітаннях, так би мовити,
кадрових прикордонників їхню щиру приязнь і повагу до новоспеченого побратима.
А він, щоб не краяти серце сумом за рідним селом Циркуни, що на Харківщині,
за своєю сім’єю – дружиною, п’ятирічною
донечкою Даринкою та її меншим братиком Олексієм, з притаманною йому працьовитістю віддавався виконанню службових обов’язків. Тож за короткий час і
став прикордонником не тільки за місцем
перебування у їхньому підрозділі, а й по
духу.
Дорога тихо стелилася під колеса машини. І враз страшної сили вибух підняв автомобіль у повітря. Роздався тріск
– скрегіт металу і чийсь нелюдський
миттєвий стогін. Заряд фугасу, закладеного диверсантами у полотно дороги, був
настільки сильним, що прикордонників буквально викинуло з авто, яке тієї ж
миті спалахнуло факелом. Поруч горіла
трава. На ній лежали сплюндровані вибухом прикордонники – старший лейтенант Олександр Максименко, прапорщик
Þрій Лук’янцев і старшина В’ячеслав
Кузнєцов. Трохи на відстані від них корчилися від нестерпного болю тяжко поранені контрактники сержант Артем Кручінін і молодший сержант Віталій Скоков.
Це саме вони з відчайдушними зусиллями

намагалися чим подалі відповзти від палаючого остова машини, звідки смерть
від вибухаючих боєприпасів щосекунди
могла наздогнати поранених прикордонників, неочікувано потрапили у камеру
телеоператора.
А в прикордонному відомстві «зелених
кашкетів» вівторок 9 вересня став ще одним днем невимовного смутку за тими,
хто своїм життям вписав власне ім’я в героїчну історію захисників кордонів України та її державної суверенності.
– І загиблих, і поранених того чорного для нас вівторка, я знаю добре, бо ми
разом служили, – каже лейтенант Максим Карплюк. – І про кожного можна говорити тільки з найкращого боку, бо всіх
об’єднує прикордонна відданість довіреній справі.
Поранені вояки нині перебувають у
лікарняних закладах, а загиблих поховали з усіма військовими почестями та за
християнським звичаєм. У похоронах,
важко стримуючи душевний біль, разом з
начальником Луганського прикордонного загону полковником Гавелем Олексієм
Вікторовичем взяли участь бойові побратими по службі та місцеве населення, яке
провело своїх земляків-прикордонників у
ще незвідану Вічність. І як же неймовірно
важко було бачити ні з чим незміряні горе,
біль, сльози і душевні страждання батьків,
дружин загиблих та їхніх дітей. Останні,
мабуть, так до кінця ще й не усвідомили,
яку невиліковну рану у подальше їхнє
життя наніс день прощання з татусямиприкордонниками.
...Мине час. У нерівній борні на Сході країни з підступним ворогом вистоять
українські патріоти. І знову, як завжди в
роки утвердження своєї суверенності, воїни у зелених беретах в нових історичних
умовах на рубежах своєї держави будуть
надійно берегти мир і спокій на рідній
землі. Не забуваючи та щиро шануючи
імена нинішніх її захисників. У це віриться з оптимізмом, інакше й бути не може.
Як і в те, що біля дороги, у полі, де зустріли
останню мить свого життя прикордонники із ВПС «Біловодськ» буде з часом стояти пам’ятний знак-камінь з увіковіченим
написом на ньому: «Тут у роки боротьби
з терористами та їхніми російськими помічниками від закладеного диверсантами фугасу загинули прикордонники:
Максименко Олександр Олександрович,
Лук’янцев Þрій Олександрович і Кузнєцов В’ячеслав Михайлович. Вічна їм
пам’ять».
n
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НЕОФІЦІЙНЕ ВИДАННЯ
Закінчення.
Початок у №№ 33, 34 за 2014 рік.
VI. ОСОБЛИВОСТІ СЛУЖБИ
В ОКРЕМИХ ВИДАХ
ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ:
– вартовий відділу – найвідповідальніша служба. Необхідно визначити ті напрямки, з боку яких підступи найбільш
небезпечні. Вибрати місця, з яких найкраще спостерігати. Всіх, хто підходить,
зупиняти на відстані від відділу, викликавши чергову службу;
– вартовий шлагбаума – на службі
проявляти твердість і послідовність при
перевірці документів. Не підходити до автомобіля до його зупинки. Не стояти на
проїжджій частині. Вимагати виключення
мотору. Перебувати в готовності до застосування зброї;
– секрет – місце служби має забезпечувати скритний підхід, круговий огляд. Зай
мати назначений пункт тільки після того,
як упевнився що ніхто не спостерігає;
– пошукова група – старший визначає
порядок руху, вказує сигнали для підтримання зв’язку та взаємодії. При огляді місцевості розвернутися, виставивши спостереження на панівних висотах, узліссі;
– заслон – при несенні служби може висилати від себе дозори та пошукові групи;
– при пошуку – не торкатися викинутих предметів, а позначити місце орієнтиром;
– при затриманні великих груп – не
проводити їх огляд, а викликати тривожну групу. Огляд місцевості в районі затримання здійснювати в радіусі не менше 100
метрів;
– при конвоюванні – старший наряду
вказує маршрут руху, порядок розміщення
затриманих та конвою, порядок спостереження за місцевістю, дії при спробі втечі,
нападі та виявленні нових порушників;
VII. УМОВНІ ЗНАКИ БОЙОВОГО
УПРАВЛІННЯ В НЗФ:
– лицьова сторона кисті руки – обличчя
людини, тильна сторона – потилиця. Якщо
людина, котру кличуть, знаходиться позаду: підняти кисть на рівень плеча лицьовою стороною вперед і зробити рух кистю
вперед–назад;
– підійди до мене – якщо людина, котру
кличуть, перебуває попереду: повернути
кисть лицьовою стороною до себе і зробити рух кистю вперед–назад;
– стій – піднята долоня;
– повертатися – круговий рух кулака
над головою;
– всім збір до мене – тримати руку над
головою зі скріпленими пальцями вниз;
– лежати – рух долоні лицьовою стороною донизу;
– встати – рух долоні лицьовою стороною догори;
– напрямок руху – кулак в сторони –
направо, наліво;
– провести розвідку – обвести вказівним пальцем навколо очей і ним же вказати напрямок чи територію;
– не зрозумів – прикладення однієї
руки до рота, іншої – до очей;
– відміна наказу – дві перехрещені
руки з затиснутими кулаками над головою;
– напрямок перебування ворога – показати зброєю;
– влаштувати засаду – завести кулак
за спину за інше плече;
– готовий – кулак з великим пальцем
вгору;
– неготовий – кулак з великим пальцем, направленим вниз.
VIІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ
ПРОТИ НЕЗАКОННИХ ВІЙСЬКОВИХ
ФОРМУВАНЬ (ЗАСТОСУВАННЯ
ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЧАСТИН
ЗБРОЙНИХ СИЛ)
Поблизу сепаратистськи налаштованих районів облаштовуються потужні
військові бази, в наших умовах – одна на
область. Бази, як правило, суміщаються з
аеродромами та позиціями дальнобійної
артилерії.

Поза межами військових баз діють маневрені групи та спецпідрозділи.
Зона відповідальності району антипартизанських дій призначається для ба
тальйонів. Батальйон розташовується в
розміщених на вигідних тактичних позиціях будівлях. Кордони відповідальності
суміщуються з кордонами адміністративних районів. У середньому зона сектору
відповідальності батальйону призначається не більшою ніж 100 на 100 кілометрів.
Види бойових дій проти партизанів:
– дії у відповідь (як правило, знищення
активних підрозділів сепаратистів і перекриття шляхів постійних поставок));
– турбуючі дії (нанесення авіа та артилерійських ударів. Дії спецпідрозділів щодо
штабів, керівного складу та на комунікаціях);

ізоляція району заворушень у поєднанні
з оперативною складовою по захопленню
(знищенню) керівників і організаторів,
глибоке вогневе ураження противника
(створення на всій території збройного
конфлікту розвідувально-інформаційного
поля в інтересах нанесення ефективних ударів – єдина автоматизована
розвідувально-вогнева система).
Технічні засоби розвідки і автоматизованого керування мають забезпечувати
контроль на всю глибину досяжності ракетних комплексів, артилерійських систем і штурмової авіації.
Порівняльний аналіз можливостей армійської авіації та артилерії показує, що
час реакції підрозділів артилерії в 2,5–8
разів менший, ніж авіації. Авіація не воло-

ПОРАДНИК ПРИКОРДОННИКУ
(учаснику боротьби з незаконними збройними формуваннями)

– блокуючі дії (для знищення баз, окремих загонів бажано без втягування у ближній бій);
– демонстративні дії;
– ведення спеціального мовлення з метою інформаційно-психологічного впливу на населення та війська.
Всі дороги в зонах антипартизанської
боротьби в залежності від ступеня активності партизанів поділяються на три категорії:
– червоні – перебувають у зоні активних дій партизанів. Рух окремих машин
заборонено. Проїзд вночі тільки на бойові
завдання;
– жовті – існує загроза нападів. Забороняється рух без охорони;
– зелені – дороги під повним контро
лем влади.
У комплексі з діями військових проводяться адміністративно-поліцейські заходи, до яких належать:
– контроль за діяльністю місцевого
населення;
– проведення облав і пошуків;
– організація засідок і патрулювання;
– фільтрація.
Ефективним є створення псевдопартизанських загонів. При цьому ворог перестає довіряти окремим командирам.
Розпочинаються внутрішні види боротьби
та взаємознищення. При діях в псевдозагонах перемагає більш терплячий, більш
витривалий і більш недовірливий.
Глибоке вогневе ураження противника.
Контртерористичні операції РФ на
Північному Кавказі чітко визначили
основну проблему ведення бойових дій,
у яких головним компонентом виступає

діє таким важливим для засобів вогневого
ураження в тактичній глибині чинником,
як раптовість: шум авіаційних двигунів
чути за декілька десятків кілометрів, що
дає можливість живій силі противника
передислокуватися і підготуватися до відбиття повітряного нападу.
Перевага авіації є тоді, коли застосовуються керовані боєприпаси, а артилерії, коли застосовуються високоточні
снаряди.
Ефективні вогневі удари по незаконних військових формуваннях можливі,
коли є на озброєнні:
– розвідувальні комплекси із дистанційно встановлюваними пострілами сейсмоакустичними датчиками;
– розвідувальні дистанційно пілотовані літальні апарати з телевізійною апаратурою оптичного та інфрачервоного (ІЧ)
діапазонів;
– розвідувальний комплекс, що дасть
можливість з виносної висотної платформи проводити розвідку місцевості в радіолокаційному, оптичному та ІЧ діапазонах
(тепловізійні засоби), визначати при необхідності координати цілей і здійснювати
їх лазерне підсвічування;
– радіолокаційний комплекс розвідки
гармат;
– розвідувальний радіолокаційний
комплекс, встановлений на борту вертольота.
Методи вогневого ураження:
– комбінований;
– структурного ураження. Вибіркове знищення цілей, суттєво понижуючих
боєздатність НЗФ;

– бар’єрно-вогневий. На шляхах можливого просування НЗФ;
– вогневе блокування. Ізоляція бандформувань та недопущення спроб деблокування;
– вогневе прочісування. По ділянках,
де виявлені бандформування;
– вогневий коридор. При супроводженні колон і вздовж маршрутів висування загонів;
– вогневе обрамлення. З метою запобігання нальотів на гарнізони, блокпости,
КПП.
IX. ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ
ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ
Кожен комунікатор, мобільний телефон, планшетний комп’ютер, ноутбук є
своєрідним жучком, за допомогою якого
можна відстежити місце перебування мобільного пристрою з точністю до 5 метрів.
Сучасний комунікатор разом з центральним і графічним процесорами,
пам’яттю, жорстким диском та програмами оснащений так званим бейзбендпроцесором (англ. Baseband-processor). Це
по суті мікрокомп’ютер, який відповідає
за всі радіо- та комунікаційні можливості
комунікатора, в т.ч. бездротові технології
зв’язку. Саме бейзбенд-процесор реагує
на сигнали стільникових станцій, які в
свою чергу визначають місце знаходження комунікатора та його власника. Властивості бейзбенд-процесора дозволяють при
активації у певному радіусі спеціальних
пристроїв дистанційно активувати комунікатор на прийом–передачу будь-якого
сигналу, отримавши можливість віддалено
здійснювати телефонні дзвінки та використовувати телефон для прослуховування.
Базове правило – при проведенні важливих переговорів телефон слід не просто
відключити, а й повністю знеструмити
його, вийнявши акумулятор. Таким чином
телефон втрачає можливість передавати
будь-який сигнал.
У разі проведення бойових операцій
телефон з собою не брати. Це ж правило
застосовується до багатофункціональних
комунікаторів і планшетних комп’ютерів.
При використанні мобільного телефону:
– намагатися обмежувати час чужих і
власних дзвінків та частоту контактів;
– в окремих випадках можливе безсловесне використання телефону, коли
один, а частіше кілька «порожніх» дзвінків в якомусь ритмі представляють деякий код;
– конкретним сигналом іноді може
служити просто факт дзвінка певної особи
під час дріб’язкової розмови, а також згадка деяких імен при «помилці номером».
– не проводити ділових розмов відкритим текстом;
– не називати справжніх дат, прізвищ
і адрес;
– використовувати кодові найменування окремих дій;
– користуватися умовною мовою, в
якій нешкідливі фрази мають абсолютно
інший сенс;
– телефонувати тільки за потреби,
хоча можливий також варіант частих розмов «не по справі» з однією й тією ж людиною (тактика «розчинення інформації»).
Розмова при сторонніх:
– весь діалог веде партнер, а його візаві
лише говорить «так» чи «ні»;
– про те, що поруч сторонні, повідом
ляється відкритим текстом або словесним
кодом; бесіду після цього повинен вести
партнер, якому не личить ставити питання, які потребують розгорнутих відповідей;
– коли є прямий контроль не дуже
дружньої особи, партнер попереджається
про це обумовленою фразою кодом (краще в привітанні), після чого вся розмова
ведеться на порожньому або в дезінформаційному стилі;
– якщо один із співрозмовників вважає, що його телефон прослуховують,
він одразу ж намагається попередити про
це тих, хто йому дзвонить за допомогою
добре відомої всім фрази і розмова потім
згортається в нейтральне русло.
n
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№ 35, 19 вересня 2014 року
ПРО ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ

від 09 вересня 2014 року №770-ос
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
підполковник
майору ОЛІЙНИК Світлані Анатоліївні
від 11 вересня 2014 року №777-ос
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної
служби України
полковник
підполковнику ЯВТУШЕНКУ Віктору
Івановичу
по Південному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України

підполковник
майору ДМУХОВСЬКОМУ Юрію Антоновичу
майору МАРТИЧУ Роману Петровичу
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору ГОРІНУ Олексію Олександровичу
від 16 вересня 2014 року № 792-ос
по Адміністрації Державної прикордонної
служби України
полковник
підполковнику МУШИНСЬКОМУ Сергію
Володимировичу
Управління кадрів АДПСУ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Колективи редакцій газети «Прикордонник
України», журналу «Кордон» і телерадіостудії
Інформагентства ДПСУ щиро та сердечно
вітають свого колегу, надійного товариша,
щирої та щедрої душі людину, добросовісного
працівника, люблячого чоловіка, надійного
батька та турботливого дідуся службовця
ДРОЗДОВА Василя Федоровича з 65-річчям!
Бажаємо козацького здоров’я та ще довгих
років життя на радість рідним, близьким,
колегам і друзям!
Рада та Актив громадської організації
«Ветеран кордону» Одеського
прикордонного загону щиро та сердечно
вітають ювілярів – підполковника
запасу БАБИЧА Василя Дмитровича з
70-річчям; старшого прапорщика запасу
ТОСТИКОВА Віктора Олексійовича з
60-річчям; ЛЯХОВА Сергія Гавриловича
з 55-річчям; МУРАВСЬКОГО Володимира
Костянтиновича з 45-річчям;

ЗАРЕЦЬКОГО Олександра Івановича з
45-річчям, а також іменинників вересня:
підполковника запасу МЖАЧИХ Сергія
Миколайовича; майорів запасу –
ДИХТЯРЕНКА Сергія Івановича, МУХІНА
Василя Миколайовича, СОЛОМ’ЯНОГО
Йосипа Йосиповича; капітана запасу
ГУЩАКОВА Герасима Геннадійовича;
старших прапорщиків запасу – БЕЗЗУБЦЯ
Володимира Володимировича, ТИШКА
Анатолія Степановича, ЧЕРНЕЙКА
Леоніда Адамовича, ЯСТРЕСЬКОГО
Володимира Івановича, ХРАМЦОВА
Леоніда Григоровича, КАПЛУНА Дмитра
Самойловича; старшого прапорщика
запасу ТИТАРЧУКА Миколу Ігнатовича,
рядового запасу ДУСИКА Олександра
Івановича!
Нехай шаною, любов’ю та повагою оточують
Вас колеги, близькі та друзі. Миру на землі,
сімейної злагоди та добробуту Вам і Вашим
родинам!

ВИСТАВКА

Героям Оршанця
присвячується

У стінах Черкаського
обласного художнього музею
в рамках спільного проекту
з Центральним музеєм
Держприкордонслужби
відбулася виставка «Герої не
вмирають: прикордонники
Оршанця». Першими
відвідувачами виставки стали
учні 5–го класу Черкаської
середньої школи №15.
Валерій ВИØНЕВСЬКИЙ

– Це дуже тішить, коли діти осмислено співають Державний Гімн, – сказала
присутня на заході голова обласної ради
Валентина Коваленко, адже патріотизм
повинен виховуватися змалечку. Особливо це актуально в нинішніх умовах, коли
в Україні йде війна. Відвідувачі виставки
мають можливість відчути атмосферу тих
умов, у яких перебувають наші солдати.
І дуже важливо, щоб подвиг людей, які
віддали життя, захищаючи цілісність і
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року
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незалежність нашої держави, був належним чином оцінений і вшанований.
Щодо виставки, то спільними зусиллями працівників двох музеїв було
відтворено фрагмент блокпосту. Особливе зацікавлення у відвідувачів викликали макети зброї та військове спорядження, яке використовувалося в зоні
АТО. А головними експонатами стали
світлини та біографії загиблих героївприкордонників: Ігоря Момота, Миколи Антипова, Віталія Вінніченка, Володимира Гречаного, Миколи Зайцева,
Олександра Зайця, Сергія Бойка, Сергія Єпіфанова, Сергія Лифаря та Ігоря
Петріва. ¯хню пам’ять учасники виставки вшанували хвилиною мовчання.
Окрім відкриття виставки голова
депутатського корпусу Черкащини Валентина Михайлівна за дорученням заступника секретаря Ради нацбезпеки і
оборони України генерал-полковника
Михайла Коваля вручила учаснику бойових дій в зоні АТО старшому прапорщику
Олегу Іващенку заохочувальну відзнаку
Міністерства оборони України пам’ятний
знак «За воїнську доблесть».
n

Після того як на озброєнні
Держприкордонслужби
України з’явились економічні,
легкі в обслуговуванні літаки
«DIAMOND», обладнані
точною оптикою, стало
зрозуміло, що розвиток
відомчої малої авіації – справа
перспективна.
Андрій КУЧЕРОВ

Сьогодні, враховуючи набутий досвід,
Держприкордонслужба оголосила тендер
на закупівлю трьох легких патрульних вертольотів. Очікувана сума витрат на цю покупку майже 95,5 мільйона гривень
Гвинтокрили мають бути обладнані автономними портативними автоматизованими
робочими місцями (ноутбук з веб-камерою,
мікрофоном, 3G-модемом для доступу до
мережі Internet та захисним кейсом) зі встановленим спеціальним програмним забезпеченням для обслуговування систем вертольота та двигунів, багатофункціональною
інтегрованою пілотажно-навігаційною системою типу Chelton EFIS («скляна кабіна»).

Також кожен вертоліт має бути споряджений моніторинговим обладнанням, а саме
гіростабілізованою
оптико-електронною
системою (ГОЕС) типу FLIR Ultra 8500 XR.
Головка сенсорів ГОЕС має бути орієнтована
у нижню півсферу та складатися з денної кольорової телевізійної камери та тепловізора.
Практична дальність польоту повинна
становити не менше 600 км, максимальна тривалість польоту – не менше 4 годин.
Максимальна швидкість горизонтального
польоту біля землі повинна становити не
менше 200 км/год.
Залишається додати, що пропозиції
по тендеру будуть оголошені 6 листопада,
а отримати техніку планується не пізніше
1 грудня 2015 року.
n
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