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Зігріє солдата
в донецьких степах

Ренесанс української оборонки

Після початку російської агресії захисники
України пережили важкі весну та літо. Нині крім
«Граду», який насилають терористичні банди, все
частіші природні опади, а попереду – зима. Як
пережити її на нових місцях служби? Що грітиме
бійця окрім любові до Батьківщини? Відповіді на це
дали представники тилу та виробники одностроїв.

Минулого тижня чи не найбільш знаковими
подіями у суспільному житті столиці
стали виставка «Зброя та безпека – 2014» і
авіакосмічний салон «Авіасвіт – ХХІ». Експозиції
прямо таки рясніли новітніми зразками техніки,
екіпірування й озброєння на будь-який смак і
потреби. Але найголовніше – відчувалося, що
після довгих років забуття українська оборонка
переживає справжнє відродження.
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ЗАСНОВАНА У 1943 РОЦІ

«Ми не дамо противнику
можливості бити нас у спину»

Ôото Ìиколи ÇОРÈКА

Війна на сході України не
припиняється навіть в умовах
оголошеного перемир’я. Криваве
протистояння продовжує тривати,
видозмінюючись у своїх підступних
проявах. Українські військовики та
правоохоронці утримують позиції,
даючи відсіч ворогові, який будь–
що прагне поширювати далі свою
руйнівну агресію. Постійно змінюючи
тактику різного штибу терористи,
розвідники, диверсанти все частіше
відмовляються від прямого вогневого
протистояння з регулярними
збройними формуваннями України,
вдаючись до дестабілізаційних,
провокативних та підривних дій у
їхньому тилу. Як нині «зустрічають»
терористів українські
прикордонники на ділянці
відповідальності тактичного
угруповання «Кордон» розповів
його керівник генерал–майор
стор.
Олег Медведчук.
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КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

n Статус

учасника чекає
Прем’єр-міністр України
Арсеній Яценюк звернувся до
силових міністерств та відомств
пришвидшити подання списків
учасників антитерористичної
операції. Глава Уряду нагадав,
що створена Державна служба
у справах ветеранів війни та
учасників АТО, але на початок
жовтня статус учасників АТО
отримали лише 152 особи:
«Службу створили, перше
засідання провели, але 152
людини – це нікуди не годиться.
Тим більше, на хлопців, які
воювали, і на їхні сім'ї зразу будуть
розповсюджуватися пільги і
компенсації», – сказав Прем’єрміністр.
Юрій ЗАНОЗ

n Лікування

за кордоном
впорядкують
Аби впорядкувати процедуру
відправлення на лікування
за кордон важкопоранених
бійців АТО члени постійно
діючого штабу МОЗ України з
питань організації медичного
забезпечення за умов
надзвичайних ситуацій ухвалили
рішення створити спеціальну
медичну комісію. До її складу
увійдуть провідні військові лікарі,
науковці, кращі вузькопрофільні
фахівці Академії медичних наук
та волонтери, які опікуються
збором коштів на лікування.
Окремим наказом медкомісія
сформує перелік показань, за
якими військовослужбовців
спрямовуватимуть на лікування
в іноземні клініки. Крім
того, планується більш тісно
співпрацювати з іноземними
медустановами та запрошувати
їхніх представників до України
з метою персонального відбору
поранених. Це дозволить
гарантувати спроможність
клініки вилікувати важкохворих.
Сергій ПОЛІЩУК

n Про Україну
на увесь світ

З 25 вересня Всесвітня
служба радіомовлення України
(4-й канал НРКУ) розпочала
транслювати інформаційну
програму про події в Україні на
увесь світ через радіопередавальні
центри, розташовані в США.
30-хвилинний англомовний
випуск новин, що висвітлює
останні події в Україні та
діяльність нашої держави на
міжнародній арені, щодня
ретранслюється через потужні
передавачі у штаті Флорида
(США). Вже після виходу першої
програми до НРКУ надійшли
повідомлення від зацікавлених
слухачів зі США, Мексики,
Австралії, Нової Зеландії, Італії,
Малайзії, Індонезії та інших
країн світу. Як відомо, паралельно
Україна працює над перезапуском
державного телевізійного
іномовлення, яке планується
створити на базі ДТРК «Всесвітня
служба Українське телебачення
і радіомовлення» (УТР) і
телеканалу БТБ.
Світлана ДЕЙЧУК

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВИ

Національна
«Стратегія 2020»
Нещодавно Президент України Петро Порошенко
оприлюднив основні положення програми розвитку
України «Стратегія–2020». Вперше суспільство
отримало таку дорожню карту, що передбачає
позитивні зміни в усіх сферах життя держави. І ми
маємо виконати цей план за шість років.
Наталія УСТЬЯНЦЕВА

Чотири вектори руху (розвиток, безпека, відповідальність і
гордість), понад 60 реформ і спеціальних програм включає в себе
«Стратегія-2020». За новим планом зміни мають бути системними, торкатися одразу всіх політичних, економічних та соціальних
інституцій. Найголовніша мета
– досягти європейських стандартів життя і підготуватися до того,
щоб у двадцятому році подати заявку на членство в ЄС.
– Ми переживаємо надзвичайні події в надзвичайні часи.
Ніколи вже не буде так, як було
до Революції гідності, нашої з
вами Вітчизняної війни, навіть
просто війни та боротьби за мир.
Саме нам кинуто виклик, з яким
не стикалася жодна європейська
країна з часів Другої світової війни. Та ворог грубо прорахувався.
Він зробив нас ще сильнішими.
Українська політична нація остаточно ствердилася на всіх теренах.
Західних і східних, північних та
південних. Любов до Вітчизни,
спільна боротьба україномовних
та російськомовних за свою Батьківщину, за свободу, за гідність,
за право на майбутнє – все це
знищило поділи країни за географічною, етнічною, мовною та
конфесійною ознаками, – відверто говорить із суспільством Петро
Порошенко. – Наша революція
перемогла з великим запізненням
на кілька століть, – продовжує він
– і у нас є лише кілька років, щоб
подолати критичне відставання.
Реалізація нової програми розвитку дозволить Україні увійти до
Топ-20 країн у рейтингу Світового

банку за легкістю ведення бізнесу, збільшити ВВП на душу населення до 16000 $ проти нинішніх
3900 $, а також збільшити за п'ять
років приплив прямих іноземних
інвестицій до 40 мільярдів доларів
США проти нинішнього показника в середньому 4-5 мільярдів
доларів на рік. Крім того, довіра
до суду повинна складати не менше 60% населення та експертної
спільноти, оновлення кадрового
складу чиновників має охопити
не менше 70% від загальної кількості держслужбовців, а кількість
громадян, задоволених рівнем
життя до 2020 року має становити
90% від загальної кількості насе-

ші проблеми, або створюють
інституційні передумови для
проведення інших реформ. Це
оновлення влади, антикорупційна, судова, податкова реформа, а також реформа правоохоронних органів, системи
національної безпеки і оборони, охорони здоров'я та децентралізація влади.

лення України. При цьому до 2020
року 75% випускників шкіл мають
володіти двома іноземними мовами, а тривалість життя повинна
зрости мінімум на три роки від
нинішнього показника – 71 рік.
Також Президент очікує, що до
2020 року ліміт обсягів закупівлі
палива в одного джерела не перевищуватиме 30% від загального
обсягу, необхідного до закупівлі
ресурсу, а частка місцевих бюджетів складе не менше 65% у консолідованому бюджеті країни.
Президент визначив вісім
пріоритетних сфер, зміни в
яких або вирішують найгострі-

Що стосується безпекової
складової держави, то тут військові витрати за новою стратегією потрібно довести з нинішніх
1,02% до 5 % від ВВП. Для порівняння, зараз максимальний
показник видатків на армію серед країн Євросоюзу становить
2,4% (мінімальний є у Люксембурзі – 0,5%). При тому кількість військових на 1000 жителів
в Україні має зрости з 2,8 до 7.
Для порівняння, у Греції цей показник становить 13,4, а в Люксембурзі – 1,8.
Петро Порошенко не став детально викладати напрацювання

по кожній із перелічених реформ.
Лише зазначив, що головною з
них вважає судову.
«Суть усіх реформ зводиться
в принципі до того, щоб замість
поганих, нечесних і нерівних
правил гри створити хороші, чесні й справедливі», – сказав він,
відзначивши роль судів у цьому
процесі.
У свою чергу, заступник Глави
Адміністрації Президента України, Голова виконавчого комітету
Національної ради реформ Дмитро Шимків наголосив на тому,
що наслідком впровадження
реформ має стати формування
нового суспільного договору між
владою, громадянським суспільством та бізнесом, в якому кожна
зі складових має не лише переосмислити свої функції, а й почати взаємодіяти за новими правилами. А за ними – влада служить
суспільству, функціонує просто,
прозоро й привабливо, на що
громада в свою чергу активно
контролює дії влади і сумлінно
служить суспільному благу.
Також заступник Глави Адміністрації Президента України доречно наголосив на тому,
що лише «управління тим, що
можна виміряти», вважається
ефективним. Виходячи з цього
«Стратегія-2020» передбачає механізм постійного моніторингу
ефективності, який дозволить
контролювати реалізацію нової
програми розвитку України. n

ОФІЦІЙНО

Витяг з Указу Президента України № 747/2014
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:
в органах і підрозділах Державної прикордонної служби
України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня
МАКЄЄВА Андрія Володимировича – капітана З рангу
Нагородити орденом «За мужність» III ступеня
АНДРІЙЦЯ Олега Анатолійовича (посмертно) – майора
МАХОВА Єлісея Юрійовича – лейтенанта
СХАБ'ЮКА Максима Олексійовича – старшого сержанта
ХОМЮКА Сергія Володимировича – підполковника
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
АГЕЄВА Олександра Олексійовича – старшину
БІЛОБОРОДЧЕНКА Андрія Володимировича – підполковника
БОЙЦУНА Руслана Вікторовича – мічмана
ГОНЧАРОВА Євгена Вікторовича – старшого матроса
ГОРДУ Ігоря Миколайовича – капітана
ГОРЛАТЕНКА В'ячеслава Георгійовича – лейтенанта
ДМИТРИШИНА Родіона Сергійовича – старшого солдата
ЄФРЕМОВА Вадима Миколайовича – старшого матроса
ЗОЛОТАРЬОВА Сергія Миколайовича – старшого матроса
КОСЕНЧУКА Андрія Вікторовича – старшого сержанта

МАКУХА Романа Зіновійовича – старшину
МОМОТОВА Андрія Володимировича – майора
РИБАКА Михайла Степановича – водія автомобільної групи
інженерно-технічного відділу Львівського прикордонного загону
Західного регіонального управління
ХАРЕНКА Сергія Андрійовича – капітана З рангу
ЧИЧИКАЛА Андрія Михайловича – старшого прапорщика
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
БУРДУ Олега Вікторовича – полковника
ГРИНЬКА Володимира Святославовича – лейтенанта
ЦЕХМЕЙСТРУКА Юрія Петровича – підполковника
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
ЄГОРОВА Сергія Володимировича – старшого лейтенанта
КАПІЧА Артема Станіславовича – сержанта
КІВШАРА Володимира Леонідовича – сержанта
КОВАЛЬЧУКА Сергія Васильовича – старшого прапорщика
КУБИЦЬКОГО Іллю Володимировича – старшого лейтенанта
МИЧКІВСЬКОГО Віталія Володимировича – майора
СЛОБОДЯНЮКА Василя Васильовича – старшого лейтенанта
СОВУ Володимира Володимировича – сержанта.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
29 вересня 2014 року
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

ГАРЯЧІ БУДНІ

n Бурштинова

Крок до відкритої Європи

запаска

З 15 по 26 вересня в Україні працювали оціночні місії Євросоюзу
щодо лібералізації візового режиму. Вони визначали готовність
України до запровадження біометричних проїзних документів, стан
управління державним кордоном України, ефективність управління
міграцією та державну політику у сфері притулку.
Олег БОЙКО

Робота оціночної місії почалася у Представництві ЄС в Україні. Там представники
Уряду України, посли країн ЄС, представники таких організацій, як УВКБ ООН, МОМ,
Офіс Ради Європи в Україні, Місія EUBAM
та інших обговорювали поточний стан справ
в діалозі Україна–ЄС з питань лібералізації
візового режиму.
Наступним місцем роботи європейських
експертів, серед яких були представники
агенції Фронтекс, прикордонних органів
країн ЄС, стала Адміністрація Держприкордонслужби України. Зокрема, відбулася низка брифінгів з фахівцями різних управлінь.

Обговорювалася система управління кордоном, підготовки персоналу, компетенція та
можливості охоронців рубежів України протидіяти транскордонній злочинності. Окремо розглядалася ситуація на адмінкордоні з
Кримом, на східній та придністровській ділянках держрубежу, стратегія та можливості
прикордонників на цих сегментах.
Протягом наступних кількох днів експерти оціночної місії ЄС працювали в
мобільному прикордонному загоні, Міжнародному аеропорту «Бориспіль», морському порту Одеси. Побували на кордоні
України з Молдовою, Білоруссю, Росією,
Польщею та Румунією. Під час цієї роботи
експерти детально на місці вивчали різні
аспекти діяльності українських прикордонників.

– Сторона ЄС підтвердила готовність запровадити безвізовий режим поїздок громадян України після виконання вимог Плану
дій. Результати роботи місій свідчать про знач
ний прогрес України в імплементації відповідних критеріїв, – зазначив днями на брифінгу
речник МЗС Євген Перебийніс. За його словами, експертні місії для оцінки наступних
блоків Плану дій (забезпечення громадського
порядку та безпеки й основоположних прав
і свобод людини) очікуються в Україні вже у
листопаді – грудні нинішнього року.
n

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

Від великої
до гібридної війни

Історична подія відбулася днями в стінах
Центрального музею Держприкордонслужби.
Туди для участі в науковій конференції «Перша
світова війна й Україна» прибув потужний десант
науковців на чолі з директором Інституту історії
України НАНУ, академіком Валерієм Смолієм.

Валерій ВИШНЕВСЬКИЙ

До конференції була підготовлена тематична виставка, для якої професор Микола

Бушин подарував музею придбаний власним коштом однострій
штабс-капітана прикордонної
варти Російської імперії часів
Великої війни. Новими експонатами доповнив виставку працівник Анатолій Фартушний.

Неоціненну допомогу в організації заходу надала лідер
Об’єднаної профспілкової організації Держприкордонслужби
Антоніна Птиця.
У роботі наукового форуму
взяли участь науковці з багатьох освітніх і наукових установ
України. Відкриваючи його,
учасники заспівали Гімн України, вшанували хвилиною мовчання загиблих прикордонників. Під час конференції також
відбулася презентація фундаментального наукового видання
«Велика війна 1914–1918 рр. і
Україна», підготовленого вченими Інституту історії України
НАНУ під керівництвом заступника директора інституту, член-кореспондента НАНУ
Олександра Реєнта.
У вступному слові академік
Валерій Смолій зазначив, що
події Великої війни повчальні
й сьогодні. Історик закликав до
обережності з аналогіями, але
зазначив, що не можна не помітити певного «типологічного
ряду»: війна – це завжди героїзм
і романтика у пресі й трагедія та
смерть тисяч людей у реальному
житті.

– Нині ми є свідками «другого видання» ідеології «руського мира». А перше її видання
стало однією з причин початку
Першої світової війни, – зазначив Олександр Реєнт. – Багато
змін Велика війна внесла й в історію українського народу. Вона
розділила українців між двома
ворожими таборами, зробила українські землі розмінною
монетою у тогочасних геополітичних розкладах, але водночас
активізувала боротьбу за свою
державу, – зазначив науковець
і доповнив: період, що передував Першій світовій був схожий
на сьогоднішній за процесами
єднання європейських народів,
створення міжнародних організацій, інтеграції економік і розвитку технологій. Він нагадав,
що величезні жертви війни стали каталізатором низки революцій у багатьох країнах.
Загалом нині такі заходи актуальні як ніколи. Адже зараз,
коли Росія намагається прикривати свою агресію маніпулюючи історичними фактами,
об’єктивні знання з історії потрібні не лише науковцям, а й
широкому загалу.
n

ПІДКРІПЛЕННЯ

Курс – на АТО
Колона потужної автомобільної та броньованої
техніки виїхала днями з–за воріт однієї з
частин Держприкодонслужби в Києві та взяла
курс на схід. Це на українсько–російський
кордон відправилась перша партія техніки,
яка найближчим часом має суттєво посилити
можливості охоронців рубежів на «гарячій» ділянці.
Андрій ДЕМЧЕНКО

Загалом на кордон вирушило 6 бронетранспортерів,
8 вантажних автомобілів та 3
мікроавтобуси. Згадані БТРи
були передані прикордонному відомству від Міністерства
оборони України та пройшли
капітальний ремонт на Миколаївському бронетанковому за-

воді. Варто зазначити, що нині
завод виконує чергове замовлення Держприкордонслужби
на поставку модернізованих
БТРів, які будуть оснащені 2
дизельними двигунами з більш
потужними характеристиками і
значно меншим використанням
пального. Всього Держприкордонслужбі було передано та
відремонтовано 20 БТРів. Вантажні «КрАЗи», в кількості понад 50 одиниць, були закуплені
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Понад 44 кілограми
бурштину, які українка
намагалася незаконно
вивезти до Польщі, виявили
в пункті пропуску «Ягодин»
прикордонники Луцького загону
спільно з працівниками митниці.
У ході перевірки автомобіля
марки «Ліфан» спільна оглядова
группа знайшла у багажнику
серед речей та ніші запасного
колеса мішки з бурштином.
Водієм і власницею каміння
виявилася мешканка Києва.
Конфіскат попередньою
вартістю понад 620 тисяч
гривень передали представникам
митниці.
Віктор ВИРВА

n Фарба

з галюциногеном
Більш як 1 кілограм
двісті грамів амфітаміну
та 180 пігулок екстазі
намагався провезти
через кордон 46-річний
українець. Про можливу
контрабанду наркотиків
прикордонників попередили
з СБУ. Порушник повертався
додому з Польщі через пункт
пропуску «Ягодин», що на
Волині. Його мікроавтобус
«Мерседес» почала ретельно
перевіряти спільна группа
прикордонників, митників і
співробітників СБУ. До огляду
долучилася також службова
собака Бета. З її допомогою
і вдалося найти ретельно
обладнаний психотропний
сховок. Екстазі та амфітамін
були запаковані в поліетиленові
пакети, замотані клейкою
стрічкою та поміщені в ємності
з фарбою. Мабуть, порушник
сподівався, що прикордонний
пес нічого не винюхає.
Прорахувався…

n Напився

і до телиць
У причепі з коровами, яких
везли в Крим, прикордонники
пункту контролю «Каланчак»
виявили чоловіка, який зарився
в сіно. Порушник розповів,
що сам із Хмельниччини.
Документи він втратив, а як
опинився «в одному купе» з
телицями не пам’ятає, бо був
п’яним.
Ігор ПЛЕТЕНЬ

n Морські вовки
і зелений змій

за кошти, спеціально виділені
Кабінетом Міністрів України.
Автомобільна колона, вибула в зону АТО не порожняком. Потужні вантажівки
повезли на схід зимове екі-

пірування та інше військове майно. А вже невдовзі на
українсько-російський кордон
направиться наступна частина придбаної та отриманої
техніки.
n

Двоє українців так
потоваришували на риболовлі
із зеленим змієм, що ледь
не допливли на той світ.
Пластиковий човен захмелілих
рибалок пішов на дно. Чоловікам
поталанило, що їм на допомогу
прийшли прикордонники.
Екіпаж катера Морської
охорони помітив потерпілих
за 1 милю від берега поблизу
населеного пункту Бердянське
Новоазовського району.
Врятованим надали допомогу, їх
доставили на берег, де передали
рідним.
Андрій ДЕМЧЕНКО

4

ПРИКОРДОННИК

УКРАЇНИ

№ 37, 3 жовтня 2014 року
ЗОНА АТО

Генерал-майор Олег Медведчук:

Ми не дамо противнику
можливості бити нас у спину
Війна на сході України не припиняється навіть в умовах оголошеного перемир’я.
Криваве протистояння продовжує тривати, видозмінюючись у своїх підступних
проявах. Українські військовики та правоохоронці утримують позиції, даючи відсіч
ворогові, який будь–що прагне поширювати далі свою руйнівну агресію. Постійно
змінюючи тактику різного штибу терористи, розвідники, диверсанти все частіше
відмовляються від прямого вогневого протистояння з регулярними збройними
формуваннями України, вдаючись до дестабілізаційних, провокативних та
підривних дій у їхньому тилу. Як нині «зустрічають» терористів українські
прикордонники на ділянці відповідальності тактичного угруповання «Кордон»
розповів його керівник генерал–майор Олег Медведчук.
Вадим КРУТІЙ,
Микола ЗОРИК,
фото Миколи ЗОРИКА

– Олеже Івановичу, сьогодні
тактичне угрупування «Кордон»
задіяне у виконанні безпрецедентних для прикордонників функцій.
На які виклики та загрози йому
доводиться відповідати?
– Для того щоб ефективно застосувати наявні сили та засоби
ми повинні правильно оцінити
свого ворога. Лише після аналізу стратегії противника можна
належно сформувати контрзаходи. Ми бачимо війну, яку зараз називають гібридною. Жахливе явище, що поєднало у собі
вибірковий досвід локальних і
глобальних конфліктів минулої
епохи. Болюча особливість української ситуації полягає у тому,
що значною мірою саме з місцевого населення формуються
загони бойовиків, які сприяють
поширенню агресії, інтервенції Росії в нашому випадку. Ми
отримали неприємну квінтесенцію, про яку нічого не знайдеш в
існуючих підручниках і статутах.
Все частіше ми вдаємося до
прийняття ситуативних рішень
і оперативних дій. Що робить
противник? Намагається сформувати свою базу на мирній території (або ж у тилу української
армії), прагне налагодити роботу
власної агентури. Ці елементи, в
свою чергу, створюють осередки прихованого спротиву, підриваючи існуючий соціальний
устрій, погрожують органам місцевої влади тощо. Таким чином
закладають необхідну основу для
диверсійно-розвідувальних операцій з нанесенням вивірених
ударів по пунктах управління. Це
очевидні ознаки засадної війни.
– Але ж подекуди доводиться
вступати в протистояння з регулярними російськими військами…
– Застосування регулярних
сил ми бачили на Новоазовському, Донецькому та Волноваському напрямках. Тоді вогневим
способом, в основному реактивною артилерією, подавляли ті
підрозділи, що перебували в позиційній обороні. Коли ж утримувана позиція піддається натиску і з фронту (з території РФ),
і з тилу (диверсійними групами)
шанси її утримати зводяться
практично до нуля. Вихід ми знайшли у переході до маневреної
оборони разом із виконанням тих
специфічних завдань, що покладаються на прикордонну службу,

в тому числі нашу законну участь
в територіальній обороні.
Оперативний штаб Адміністрації Держприкордонслужби
України окреслив чітку тактику
дій ТУ «Кордон» та визначив новий підхід до застосування наявних сил.
– У чому він полягає?
– Перше – це запровадження
режимних перевірочних заходів.
Мова йде про вимоги прикордонного режиму, а також додаткові режимні обмеження на певній території. Нині такий режим
введено в трьох прикордонних
районах – Тельмановському, Новоазовському та Першотравневому. Це відчутно перешкоджає
проникненню на нашу територію диверсантів і учасників незаконних збройних формувань.
Ми позбавляємо терористів
можливості вести розвідку нових
районів, організовувати там сховища зброї, боєприпасів тощо.
Загалом виконуємо завдання на
упередження появи ворога в тилу
військ, що обороняються.
– Розкажіть, будь ласка, які
методи несення служби використовуються в нинішній ситуації.
– Покладені завдання ми
виконуємо шляхом виставляння контрольних постів, проведенням
протидиверсійних
заходів. Частіше прикордонники використовують тактику
мисливця – чекають на ворога
у засідках, відпрацьовують свої
завдання раптово вогневим ураженням із закритих позицій. Категорично відходимо від відкритого патрулювання місцевості,
формуємо розвідувально-бойові
групи з підготовлених військовослужбовців, які в автономному
режимі працюють у визначених
районах. Ці люди мають групову
зброю, кулеметне, протитанкове
озброєння, вміють добре орієнтуватися на місцевості, виживати

в надскладних умовах і, головне,
зустрічати ворога!
– Нові завдання вимагають
від прикордонників ще більшої самовіддачі. Чи достатньо ресурсів
у вашому розпорядженні?
– Достатньо. Ми провели
перегрупування наявних сил з
тим, щоб посилити свою присутність на найбільш загрозливих напрямках дій диверсійнорозвідувальних груп. Збройні
Сили у позиційній обороні по статуту застосовують свої підрозділи.
Вимога нашого Президента і Голови Служби – це застосування
прикордонників по рубежу поза
основною смугою бойових дій.
Ми не повинні дати противнику можливості бити нас у спину.
Сьогодні передній край обороняють Збройні Сили, завтра, можливо, саме нам доведеться прий
няти масовані диверсійні атаки
чи флангові удари на тих позиціях, що вже нами зайнято. І ми до
цього дуже серйозно готуємося.
– А як налагоджено співпрацю
з іншими силовиками у зоні відповідальності?
– У нас розроблено плани
по взаємодії з СБУ щодо превентивних дій для своєчасного
виявлення намірів противника у
формуванні й застосуванні ДРГ,
вони вже показали практичні
результати. Позитивно відзначається робота з МВС. Тут вже
належно включаються їх повноваження з нашою координуючою
роллю. Це і підтримання громадського правопорядку, й запровадження та виконання правил
прикордонного режиму, і відпрацювання населених пунктів,
рейдові дії, перевірка паспортів,
а також спільне несення служби
на контрольних постах тощо.
– Олеже Івановичу, чи можна сьогодні озвучувати конкретні
результати контрдиверсійних заходів, реалізованих ТУ «Кордон»?

– Можемо озвучити головний
результат – останнім часом у нас
немає жодного успішного виходу
диверсійно-розвідувальних груп
противника в тил військ, що тримають оборону. Прикордонникам
разом з іншими правоохоронцями
вдається спрацьовувати на упередження. Ми не даємо ворогові
можливості закріпитися на нових
позиціях і заходити зі спини.
Також
ми
забезпечуємо
контроль на каналах можливого
переправлення зброї та боєприпасів. Днями затримали партію
незаконного арсеналу. Не менш
важливим напрямком наших
зусиль, визначеним нещодавно
Головою Служби, є створення
додаткових відділів прикордонної служби по так званій лінії
бойового зіткнення. Це та лінія,
що умовно визначена фактичним розмежуванням сторін. Ці
підрозділи вже введено в штат і
зараз ми їх розгортаємо. Тут будуватиметься служба з урахуванням загроз можливого вогневого
ураження. Якщо ми увійдемо в
нові будівлі – на них, можливо,
будуть скеровуватися удари артилерії чи дії ДРГ. Тому організація
оборони таких місць дислокації,
фортифікаційне облаштування
прилеглої території є головною
метою, яку зараз вирішує персонал ТУ «Кордон».
– Чи варто все ж таки розглядати нові підрозділи як елементи
позиційної оборони?
– Ні. Вони будуть займатися маневреною обороною і
виконанням специфічних завдань ДПСУ. Ніякої позиційної
оборони – ми не будемо тримати
людей, щоб їх методично розстрілювали на якихось там рубежах чи позиціях. У межах свого
району вони будуть постійно переміщуватися. Точку дислокації
слід сприймати радше як склад,
пункт зв'язку тощо.
– В умовах бойових зіткнень
моральний дух часто є фактором,
який визначає результат протистояння, що Ви можете сказати
про настрої своїх підлеглих?
– Ми на своїй землі – це головна ідея. Ми сюди нікого не
кликали. За нами – наші родини, наші діти та наші домівки.
Ця ідея базує нашу державу. Це
пояснювати нашим людям зай
вий раз не потрібно. Всі добре
усвідомлюють: ворог прийде і до
твого дому, якщо ти не зупиниш
його на рубежі, що тобі визначили.

– Також актуальним для
виконання поставлених завдань,
збереження життя персоналу є
професійний рівень керівників і
особового складу…
–
Певною
мірою
ми
потребуємо відповідних фахівців. Коли формуємо організаційне ядро резерву, який прибуває сюди, обов’язково до цього
залучаємо підготовлених кадрових офіцерів, за спиною яких
подекуди і академічні знання,
й практичні навики бойових
дій. Часто це люди з досвідом
служби в підрозділах спеціального призначення. Крім цього,
відповідно до затвердженої керівництвом служби програми,
підрозділи, які формують ТУ
«Кордон», проходять відповідну допідготовку на базі загону,
де вони формуються, потім навчального центру. І тільки після цього люди залучаються до
виконання завдань. Тут ми просто їх адаптуємо до умов, місцевості, тактики дій тощо.
– Кілька місяців тому місцеве населення неоднозначно сприймало дії прикордонників, були випадки блокування підрозділів. Як
нині сприймають співробітників
ДПСУ мешканці «нового прикордоння»?
– Один з критеріїв успішної
маневреної оборони – опора
на місцеве населення. Тож, без
сумніву, корінні жителі для нас
– основні помічники. Багато хто
з них вже на власні очі побачив і
на собі відчув, що таке ДНР, ЛНР,
у них надовго в пам’яті закарбувалося обличчя «визволителя
з Кавказу», що огульно вбиває
та мародерствує. Ми ж не ховаємося за маскою. Всіляко підтримуємо місцевих. У нас є своє
обличчя. Люди тягнуться до нас і
допомагають нам щодня.
n
До речі, під час нещодавнього
візиту Голови Держприкордонслужби прийнято рішення щодо
дозабезпечення ТУ «Кордон» легкоброньованою технікою, що вже
пройшла відповідне оснащення на
оборонних заводах України. Визначені підрозділи отримають її у
достатній кількості для того, щоб
протидіяти ворогу. Додаткове забезпечення стосується і протитанкового озброєння. Також важливим елементом у нинішньому
протистоянні стануть спеціально
вишколені прикордонні снайпери
з високоточними далекобійними
гвинтівками.
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Варто зауважити, що останнім часом на
військові склади із завидною регулярністю доставляють усе необхідне захисникам
Вітчизни. Сумно, що для того, щоб екіпірувати силовиків, щоб машини військових
почали їздити, літаки літати, мала початися
війна. З її початком слово солдат набуло
історично високого значення, яке за роки
тотального недофінансування військових в
Україні зневілювалося ледь не до «злидар»,
«безхатько», «підмітайло».
Як уже говорилося, військові поповнюють майнові запаси. І на складах вони не
залежуються. Їдуть туди, де люди чекають –
на передову, де часто за матрац – суха трава, де душ падає просто з неба, але то було
влітку. Нині ночівля на землі, як і відсутність відповідного сезонного вбрання, загрожує серйозними проблемами здоров’ю
і, врешті-решт, виконанню покладеного
завдання.
Днями чергова партія свіжопошитого
зимового обмундирування прибула в одну
з прикордонних частин Києва. Під цей
привід зібралися в одному місці відомчі
тиловики, виробники форменого вбрання
та журналісти. На столах розклали зразки форменого одягу, закупленого за державний кошт, а також елементів вбрання
та спорядження, отриманих як поміч з-за
кордону. Варто сказати, що елементи цієї
експозиції виглядали досить надійними і
зручними.
Начальник відділу забезпечення речовим майном Департаменту матеріальнотехнічного забезпечення Адміністрації
Держприкордонслужби полковник Олександр Гура розповів, що цього року на закупівлю речового майна відомство отримало 155 мільйонів гривень. При цьому
39 мільйонів було виділено додатково. На
ці кошти закуповується все: від головних
уборів, натільної білизни і до взуття. Також
за ці гроші закуповується інвентарне майно – це екіпірування, одяг, які видаються
не персонально військовослужбовцям, а
на підрозділ (наприклад, постовий одяг –
кожух, валянки тощо). При цьому закупок
вистачить не лише для того, щоб екіпірувати особовий склад, а ще й щоб створювати
певний запас.
– Пріоритетом при закупівлі форми
для нас була в першу чергу якість. Адже
наші військовослужбовці в зоні АТО, на
ділянках відповідальності в межах Донецької, Луганської областей мають дуже
складні умови несення служби. Відповідно, високі експлуатаційні вимоги до одягу
та взуття, спроможності їх якісно відслужити встановлені терміни носіння, – розповів
полковник Гура. – Цим ми керувалися під
час укладення договорів, а також ціновою
політикою. Тобто, ми повинні були закупити найякісніший товар за найменшу ціну.
Звичайно, найпоширенішим елементом зимового одягу є куртка камуфльована утеплена, за якою в народі закріпилася
морська назва – бушлат. Вартість закупівлі
однієї такої куртки становить 850 гривень.
Третину цієї ціни тягне на себе комір з натурального хутра.
Нинішнього року камуфльована куртка пережила певні покращення, вона стала міцнішою зверху, теплішою всередині
й більш захищеною від вітру, а підкладка
стала довшою. Проте в цілому форма відповідає технічним умовам, затвердженим
Кабміном 2008 року.
Перед тим як перейти до серійного пошиття «бушлатів» кілька дослідних зразків
було випробувано на найскладніших ділянках кордону, в тому числі й у зоні бойових дій.
За словами виробників, бійці, які тестували
одяг, позитивно оцінили його якість.
Також полковник Гура розповів, що
цього року прикордонники почали закупівлю гумових утеплених чобіт, які поперше, не пропускають вологу, а по-друге

витримують низькі температури – в них
можна нести службу і в 20-градусний мороз. Вартість таких чобіт менше ніж 100
гривень, при цьому польський аналог на
момент закупівлі коштував 420 гривень.
Торік ці чоботи пройшли позитивно тестдрайв у прикордонній службі, після чого
було прийнято рішення щодо придбання
більшої партії.
За словами Олександра Івановича, нині
закуповуються камуфльовані дощові костюми – куртка та штани (зручна річ, мрія
кожного мисливця і рибалки. – Ред.), які
не сковують рухи військовослужбовця і дають змогу вільно носити зверху бронежилет.

Розповів полковник Гура і про стан
справ із бронежилетами, яких в прикордонних підрозділах катастрофічно бракувало на початку російської агресії. Нині їх
абсолютно достатньо. При цьому, сьогодні охоронці рубежу беруть на озброєння
бронежилети лише 4-го класу і вище, це
стосується як тих, які закуповуються, так і
тих, які надходять у відомство як допомога. Перевага при закупівлях нині надається
бронежилетам вітчизняного виробництва
класу 4+, які мають додатково кевларову
тканину та боковий захист. Крім того, їх
елементи кріплення дозволяють зручно
розмістити на «броні» необхідне озброєн-

Щодо утепленого вбрання, Олександр
Якович переконує, що воно стало теплішим.
– Раніше в основній куртці і в жилетці
містився синтепон. У жилетці ми замінили
його на ватин. Він дорожчий, складніший
в обробці, але значно тепліший. Ми свідомо пішли на це, бо хтозна наскільки затягнеться ця ситуація на сході України, – розповів директор підприємства.
Олександр Яцюта також зазначив, що
його фахівці уже взялися за пошиття аналога американського камуфляжа – «мультикама», а також пошуком тканини для
нього.

Зігріє солдата
в донецьких степах
Легко любити дощ в теплому приміщенні біля вікна, але не тоді,
коли ховаєшся від обстрілу в окопі. Приємно насолоджуватися
сонцем на шезлонгу біля басейну, але не коли у спеку копаєш
бліндаж. Живучи під відкритим небом, без звичних дивана,
кондиціонера, одіяла усі примхи погоди доводиться відчувати геть
по–іншому. Після початку російської агресії захисники України
пережили важкі весну та літо. Нині крім «Граду», який насилають
російсько–терористичні банди, все частішають природні опади, а
попереду – перші заморозки, сніг... зима. Як пережити її на нових
місцях служби? Що грітиме бійця окрім любові до Батьківщини?
Відповіді на це дали представники тилу та виробники одностроїв.

Цими днями активно триває поставка в підрозділи кордону спальних мішків, розрахованих на температурний режим до -10оС,
кожухів, валянок, теплих камуфльованих
курток і штанів, шапок-ушанок, теплої
білизни, зимових шкарпеток... До кінця
жовтня весь персонал буде забезпечено
необхідним зимовим майном. А підрозділи, які перебувають в зоні АТО, вже
укомплектовано зимовими речами на сто
відсотків.
Олександр Іванович також розповів
про новації, які вносить у форму гібридна
війна. Так, зелений кашкет і погони з золотими просвітами та зірками, м’яко кажучи,
елементи демаскуючі. Тому для прикордонників, які несуть службу на адмінкордоні з Кримом, в зоні проведення АТО
придбали камуфльовані кепки. Для носіння під шоломами закупили шапки-фески з
прорізами для очей (в народі – балаклави),
вирішується питання про запровадження
погонів захисного кольору.
Тепер найцікавіше: багато хто бачив парадний розрахунок прикордонників, який
пройшов Хрещатиком на День Незалежності, і задався питанням, що за форма у
наших колег? Це допомога з-за кордону –
американський камуфляж MultiCam. Нині
вивчається можливість пошиття для прикордонників форми аналогічного покрою
з такої ж тканини, як і «американці», але
українськими виробниками.

ня і спорядження без розвантажувального жилета. Щодо касок, які нині беруть на
озброєння прикордонники, то й ті, що закуповуються, і ті, що надходять як допомога,
можуть витримати постріл з пістолета ТТ.
– Ми все випробовуємо, перевіряємо,
робимо відстріли в спеціалізованих лабораторіях, – розповів Олександр Іванович.
Інформацією про якість нової форми
поділився Олександр Яцюта – директор
фірми, яка поточного року постачає прикордонникам польову форму та утеплений камуфльований одяг. Він повідомив,
що зараз комбінат, який виготовляє тканину для військових одностроїв, працює
в три зміни і все одно не справляється із
замовленнями. Цього року Міноборони
й Нацгвардія почали використовувати
для пошиття одностроїв тканину «Грета».
Вона має приблизно ідентичну зносостійкість та інші характеристики, як і тканина
«Ріпстоп», з якої пошито більшість сучасних прикордонних камуфляжів. Зважаючи
на це, для Держприкордонслужби почали
шити одяг і з «Грети», і з «Ріпстопа». Щодо
«Грети», вона має більше поліестеру (30
відсотків), а менше бавовни, ніж «Ріпстоп». Виробники форми запевняють, що
це покращує захист одягу від вітру і вологи. Водночас особливість матеріалу така,
що поліестер – зверху, а бавовна знизу,
тобто з тілом стикається приємна на дотик
м’яка тканина.

– Чим важчий костюм, тим складніше його виготовлення, тим він буде дорожчим і більше часу займатиме його
виробництво. Ми зробимо повну копію,
порахуємо вартість, потім, можливо, буде
внесено якісь корективи, – каже директор
підприємства. І лише після цього можна
буде обговорювати з прикордонниками
реальні перспективи запровадження таких
зразків форми.
Загалом, на думку Олександра Яцюти,
саме модельний ряд прикордонних одностроїв найбільш адекватний у форменій
лінійці українських силовиків. Скажімо,
Міноборони та Нацгвардія зараз почали замовляти надто складні костюми, з великою
кількістю додаткових елементів: кишень,
застібок, липучок тощо. Прикордонний
однострій виготовити легше і, що сьогодні
важливо, – швидше. При цьому він удвічі
дешевший ніж у Збройних силах чи Нац
гвардії.
Роман Інченко – співвласник підприємства, яке виготовляє форму, особисто
випробував утеплену камуфльовану куртку
прикордонників.
– Спершу мені здавалося, що натуральний комір – надто дороге задоволення. Але вдягнувши «бушлат» у відрядженні холодної ночі, я переконався – він
добре гріє, – розповідає бізнесмен. – Потім, коли я розмовляв з хлопцями, які перебувають в зоні АТО, вони сказали, що
їм доводиться ночувати в полі, а цей комір для них як напівшапка і подушка одночасно, тож цей елемент однострою цілком виправданий.
n
P.S. Крім іншого, під час презентації форми журналісти цікавились, яким речовим
майном можуть допомогти прикордонникам
волонтери. І хоча нині у відомстві темпи постачання форми високі як ніколи, але норми
забезпечення розраховано на наявність належного банно-прального обслуговування та
кращих умов розквартирування особового
складу, ніж це часто є на Донбасі. А тому, висловимо думку людей, які випробували на собі
умови перебування в зоні АТО: жоден змінний
камуфляж, теплі шкарпетки, термобілизна
(яка за нормами може бути на забезпеченні
лише спецпідрозділів), інші елементи форми
одягу зайвими там не будуть.
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Ренесанс
української
оборонки
Минулого тижня чи не найбільш знаковими подіями
у суспільному житті столиці стали ХІІ Міжнародна
спеціалізована виставка «Зброя та безпека – 2014»
і ІХ Міжнародний авіакосмічний салон «Авіасвіт –
ХХІ», які проходили в Міжнародному виставковому
центрі. Цьогоріч організатори вирішили об’єднати
два цих поважних форуми, аби усі охочі мали
змогу централізовано ознайомитися з новинками
вітчизняного військово–промислового комплексу.
І подивитися тут було дійсно на що. Експозиції
прямо таки рясніли новітніми зразками техніки,
екіпірування й озброєння на будь–який смак і
потреби. Але найголовніше – відчувалося, що
після довгих років забуття українська оборонка
переживає справжнє відродження.

Не було би щастя, та нещастя
помогло. Саме так наразі можна охарактеризувати ситуацію у
військово-промисловому комплексі України. Впродовж десятиліть потреби силових відомств
у технічному переоснащенні попросту ігнорувалися або, в кращому випадку, фінансувалися
за залишковим принципом. А
коли над державою нависла реальна загроза ззовні, виявилося,
що воювати просто нічим. І лише
тоді до державних мужів зійшло
прозріння, що аби не годувати
чужу армію, треба дбати про свою.
У бюджеті одразу ж знайшлися
кошти на фінансування війська
і правоохоронців, а українські
зброярі отримали масштабні замовлення на поставки продукції.
Власне, цей стимул практично миттєво оживив вітчизняну
оборонку, що якнайкраще було
помітно на цьогорічних виставках «Зброя та безпека – 2014» і
«Авіасвіт – ХХІ». Загальна кіль-

ковий завод, ДП «Антонов», АТ
«Мотор Січ» та інші. Окрім того,
на заході були представлені й виробники з Індії, Італії, Китаю,
Нідерландів, Польщі та Чехії.
Загалом на виставці, яку, до
слова, для того, аби обійти слід
було потратити не одну годину,
було представлено артилерійське
та бронетанкове озброєння, засоби зв’язку та автоматизованого
управління, різноманітну інженерну техніку, літальні апарати
всіх типів і призначень, ракетні
системи, спеціальне екіпірування та обмундирування тощо.
Природно, що найбільша
експозиція була представлена
Державним концерном «Укр
оборонпром». 29 підприємств
Концерну представили на своїх
стендах нові види озброєння й
військову техніку, що вже традиційно користуються попитом
на зовнішніх ринках. Утім, уже
найближчим часом ці розробки стануть основою для оснащення українського війська.
Так, КБ «Південне» презентувало громадськості оперативнотактичний ракетний комплекс
«Коршун–2». За своїм призна-

кість учасників форуму перевищила 250 фірм-виробників. Серед них такі імениті вітчизняні
підприємства, як: «Укроборон
пром», «Укрспецекспорт», НВК
«Іскра», НДІ «Квант», «Державне
Київське конструкторське бюро
«Луч», КБ ім. М. Янгеля, Південний машинобудівний завод ім.
А. Макарова, Завод імені В. Малишева, Львівський бронетан-

ченням і тактико-технічними
характеристиками він схожий
на російський комплекс ОТР
«Іскандер-М». Проте українська
розробка відповідає усім обмеженням, накладених режимом
контролю за ракетними технологіями. Адже відповідно до міжнародних угод держави, що володіють ракетними технологіями,
не можуть продавати за кордон

Андрій ГЕРАСИМКІВ,
фото Дмитра СЛИВНОГО

ракети з дальністю понад 300 км,
а маса корисного навантаження
ракети не повинна перевищувати
500 кілограмів.
Передбачається, що ракетний комплекс «Коршун-2» матиме масу бойового оснащення в
480 кг, при цьому швидкість польоту ракети складе близько 0,70,8 Маха. Висота польоту нової
крилатої ракети «Коршун-2» сягатиме стелі в 50 км, і при цьому
матиме можливість вести політ
на наднизьких висотах, огинаючи рельєф місцевості. Радіус дії
нового ракетного комплексу заявлений в діапазоні 280-300 кілометрів.
Державне київське конструкторське бюро «Луч» представило
керовані протитанкові ракети
Р-3, Р-2М, комплекс «Корсар», а
також вертолітні ракети «Альта».
Саме останні викликали у глядачів найбільше зацікавлення,
адже це – фактично перша ракета повністю української розробки, яка використовує дворежимний спосіб наведення. Такі
системи здатні вражати рухомі
та стаціонарні броньовані цілі
по лазерному променю, а також
за допомогою режиму самонаведення. Вага самої ракети становить 55 кг, вага контейнера з
ракетою – 70 кг. Її бронебійність
– 1200 мм, а дальність польоту
сягає 7,5 кілометра.
Ще однією цікавою розробкою КБ «Луч» є бойовий комплекс «Сармат», призначений для
ураження нерухомих і рухомих
броньованих цілей, що мають
комбіновану, рознесену або монолітну броню з динамічним
захистом, а також малорозмірних цілей типу довготривалих
вогневих точок, танків в окопі,
легкоброньованих об’єктів, гелікоптерів, що зависли, надводних цілей та живої сили супротивника у будь-який час доби.
До складу комплексу «Сармат»

входять: бойовий модуль (поворотна платформа з направляю
чими для ракет, силовий блок,
прилад наведення і тепловізор);
керовані протитанкові ракети в
транспортно-пускових контейнерах (чотири РК-3 або дві РК2С); 12,7 мм кулемет компанії
«Manroy engineering», а також
пульт дистанційного керування.
Що важливо, БК «Сармат»
легко встановлюється на сучасні
броньовані позашляховики типу
КрАЗ «Кугуар», кілька десятків яких незабаром надійдуть на
озброєння Держприкордонслужби. При використанні такого
технічного тандему прикордонні
наряди будуть не лише високомобільними й захищеними, а й
матимуть неабияку вогневу міць.
Що стосується озброєння, то
представники прикордонного відомства, які були присутні на виставці, також звернули увагу на
60 мм міномет КБА118, розроб
лений Конструкторським бюро
«Артилерійське
озброєння».
Його маса у бойовому положенні
становить усього 12,5 кг, а маса
осколочної міни становить лише
1,33 кг, що дозволяє легко вручну

переносити установку на значні
відстані. При цьому максимальна дальність стрільби міномета
– 1429 метрів, а скорострільність
без виправлення наведення –
15–20 пострілів у хвилину.
Один із вітчизняних флагманів серійного виробництва
стрілецької
зброї
Наукововиробниче об’єднання «Форт»
представило модифікацію сучасного ізраїльського автомата
TAR-21 – штурмову гвинтівку
калібру 5,56х45 мм «Форт-221».
Ця надійна та ефективна зброя
призначена для враження живої
сили супротивника на відстані
до 500 метрів. Гвинтівку скомпоновано за системою Буллпап
(приклад знаходиться на одній
осі зі стволом), що забезпечує
зброї високу точність стрільби
й дозволило значно знизити її
габарити, не зменшуючи довжини ствола. В свою чергу, завдяки
корпусу, зробленому з ударостійкого пластику армованого сталлю, вдалося значно знизити масу
зброї, яка зі спорядженим магазином у 30 набоїв, важить усього
4,3 кілограма.

Виробник також пропонує
модифікацію з подовженим стволом та сошками – «Форт-222»
і укорочений варіант «Форт-224»,
призначений для бійців спецпідрозділів, а ще – пістолеткулемет на основі «Форт-224»,
який розрахований на патрон
9х19 мм «Люгер». Усі моделі цих
автоматичних гвинтівок додатково можуть бути укомплектовані тактичним ліхтарем, лазерним цілевказівником, оптичним
прицілом із 3-х або 4-х кратним
збільшенням і приладом нічного
бачення.

Крім того, уваги заслуговує й легкий кулемет калібру
5,56х45мм (7,62x51мм) «Форт401», що також виготовляється
за ліцензією ізраїльської зброярської компанії IWI. З темпом
стрільби 800-1200 п/хв. під патрон 5,56х45 і 650-1000 п/хв. під
патрон 7,62х51 він здатен суттєво
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збільшити вогневу міць підрозділу і відповідає усім вимогам сучасних бойових дій.
Конструктивно «Форт-401»
– кулемет з повітряним охолодженням ствола, який, до речі,
швидкозмінний і виготовляється
в двох модифікаціях: стандартній
і вкороченій. Подача боєприпасів селективна двох типів: основ
на – за допомогою розсипної
стрічки та від магазинів. Стрічка
на 150–200 набоїв може використовуватись як сама по собі, так і
з м'яким штурмовим барабаном.
У штатну комплектацію кулемета
входять: складний приціл, складні сошки і рукоятка для носіння,
що знаходиться на стволі.
Значну
площу
виставки
займала експозиція Наукововиробничого об’єднання «Практика», де було представлено
броньовані транспортники на
базі великовантажних автомобілів КрАЗ, бронетранспортери
сімейства БТР-70/80, додатково
обладнані антикумулятивними
решітками та віконними модулями, багатоцільові броньовані позашляховики, зокрема й
«Козак», броньовані санітарноевакуаційні автомобілі, операційні модулі польових шпиталів,
мобільні штабні пункти тощо.
Окремо слід звернути увагу на
запропоновані
«Практикою»
броньовані блокпости. Ці конструкції забезпечують захист від
куль калібру 5,45 мм та 7,62 мм та
обладнані дистанційно керованим кулеметним модулем на даху
і бійницями для ведення вогню у
відповідь. Також блокпост оснащений системою обігріву та вентиляції, автономним внутрішнім
та зовнішнім освітленням, прожектором направленої дії, радіо
станцією і бомбосховищем.

Було на що поглянути й у
авіаційній частині експозиції.
Зокрема, одне з провідних у світі
підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного

обслуговування авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і
вертольотів ПАТ «Мотор Січ» репрезентувало гелікоптери Ми–8
МСБ– В та МСБ–2.
Так, Ми-8МСБ-В є модернізованою версією вертольота
Ми-8Т. У порівнянні з попередньою моделлю в гелікоптері

встановлено українські двигуни
зі значно вищими параметрами
і ресурсом. Передусім це: збереження злітної потужності 1500
к.с. до температури +55°С і до
висоти 4600 м, 5000 год. експлуатації до першого ремонту (замість
1500 год.), більш низький розхід
палива (економія до 20%) і, як результат, більша дальність польоту,
полегшений запуск в умовах високих температур і високогір’я.
Окрім того, на Ми-8МСБ-В замінено систему реєстрації параметрів польоту на систему збору,
реєстрації та обробки польотної
інформації, встановлено аварійний радіомаяк, а також блок регулювання температури.
У залежності від поставлених
завдань на вертоліт може бути
встановлено потужне озброєн-

ня: блоки з некерованими авіаційними ракетами, автоматизовані гармати, протитанковий
ракетний комплекс «Бар’єр–В»,
ЗРК «Ігла», кулеметні установки

ГУВ–1, гранатометні установки
ГУВ–2, авіаційні бомби до 500
кілограмів, системи мінування
ВСМ–1.
Окремо слід згадати про станцію оптико-електронної протидії «АДРОС», встановлену на
Ми-8МСБ-В. Цей надсучасний
комплекс забезпечує високо

вим помічником у процесі моніторингу ситуації на державному
кордоні та прилеглих територіях.
Посудіть самі. На двотактному бензиновому двигуні об’ємом
40 см 3 Supervisor SM 2D має
дальність застосування до 500
км, практичну «стелю» 4000 м., а
тривалість польоту – до 10 годин.
Причому зліт і посадка здійснюється з шасі за принципом літака із будь-якої мінімально підготовленої площадки. До складу
комплексу входить сам БПЛА та
наземна станція управління і моніторингу. Остання складається
з захисного транспортного контейнера, ударостійкого ноутбука
зі спеціальним ПЗ, портативного
антенного комплексу, автоматичного зарядного пристрою і запасної бортової АКБ.
У безпілотнику для збільшення маси і габаритів корисного
навантаження, а також зручності транспортування застосовано схему «літаюче крило» зі

ефективний захист гелікоптера
від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення
таких, як «Stinger», «Ігла», «Ігла1», Р-60, Р-60М, Р-73, «Sidewinder»
та інших. За даними виробника
(Науково-виробничого комплексу «Прогрес») ймовірність зриву
атаки становить 70–80%, а час
повного зриву захоплення становить 0,5–0,8 секунди. До речі, під
час Антитерористичної операції
України в Донецьку 26 травня
2014 року станція «АДРОС» показала високу ефективність. Жоден вертоліт, оснащений нею, не
був вражений проросійськими
терористами.
Що стосується легкого багатоцільового вертольота МСБ–2,
то він від свого пращура (Ми–2)
відрізняється більш потужним
двигуном, збільшеним за рахунок
винесених на зовнішню підвіску
паливних баків об'ємом вантажної кабіни, установкою сучасного аеронавігаційного комплексу.
Цей гелікоптер із легкістю може
виконувати завдання з патрулювання державного рубежу (дальність польоту складає 510 км),
швидко доставляти прикордонні
наряди до місць несення служби
(пасажирське відділення на 7–9
осіб), а також перевозити вантажі (корисне навантаження на
підвісці становить 1 тонну).
Доволі широко на виставці
був представлений сегмент безпілотної авіації. Серед БПЛА,
здатних вирішувати завдання
на далеких відстанях, помітно
вирізнявся Supervisor SM 2D,
розроблений одеським наукововиробничим
підприємством
«Smic Aerospace». Невибагливість агрегату, економічність,
швидкість підготовки його до
запуску, простота управління,
широкий діапазон робочих умов
роблять цей безпілотник чудо-

штовхаючим двигуном і автоматичним складаним гвинтом.
Корпус виготовлений з композитних матеріалів із широким застосуванням вуглеволокна.
У носовій частині апарата
знаходиться
гіростабілізована
оптико-електронна платформа
з відеокамерою та тепловізором,
яка дозволяє в режимі реального
часу за допомогою VGA-сигналу
передавати якісну картинку на
екран ноутбука оператора. Уся
ця апаратура працює від акумуляторної батареї і бортового генератора.
Система
управління
Supervisor SM 2D напівавтоматична з онлайн-телеметрією,
прив’язкою до електронних карт
і можливістю внесення корективів у маршрут під час польоту.
Є також опції аварійного повернення до точки старту та аварійної активації посадочної парашутної системи.
Ще одним важливим сегментом форуму було військове
екіпірування та обмундирування. Усі ми добре пам’ятаємо, як
ще весною наші хлопці воювали
на Донбасі без бронежилетів і у
сталевих шоломах зразка 1940-го
року. На допомогу війську одразу прийшли волонтери, які усіма
правдами й неправдами завозили
в Україну вже вживану закордонну «броню» та кевларові шоломи.
За деякий час низка вітчизняних
підприємств наладила у себе виготовлення доволі пристойних
бронежилетів 4 і 5 рівня захисту.
Промислове виробництво кевларових шоломів через відсутність
необхідних матеріалів (синтетичних волокон, що мають високу
міцність) у нашій державі так досі
й не налагоджено. А ось українська легка промисловість з її вражаючими потужностями мала,
здавалося б, завалити вояків об-

мундируванням. Та чомусь у зоні
АТО бійці воліють краще носити
б/ушний натівський камуфляж
і берці, аніж новеньку українську «стікляху», «вафельку» чи
«дубок» у парі з «дерев’яхами». І
причина цьому доволі тривіальна. Там думають про забезпечення максимального комфорту для
військових, якість і практичність
використання форми. Натомість
у нас ключову роль відіграє дешевизна готових виробів, абсолютно ігноруючи той факт, що вони
не витримують жодної критики і
зношуються в рази швидше встановлених термінів.
На щастя, у високих кабінетах поступово починають усвідомлювати, що ми не настільки
багаті, аби купувати дешеве, і
потрібно шукати українських
виробників, котрі мають високу якість пошиття одностроїв
та використовують лише високоякісну фурнітуру й матеріали. Одним із таких виробників є
компанія Prof1grou, котра презентувала на виставці лінійку камуфляжа власного виробництва
«Жаба». Цей адаптивний камуфляж спеціально розроблений для
степової, лісостепової і лісистої місцевості України в теплу
пору року. Створення малюнка
і колірної гами уніформи тривало майже рік, і за допомогою
3D-моделювання, віртуальних
тестів був досягнутий відмінний
результат. Забарвлення камуфляжу максимально насичене гамою
кольору потенційних місць використання. Завдяки оригінальному малюнку «Жаба» досить
легко адаптується під різні умови
рослинної місцевості і ландшафту та ідеально маскує людську
фігуру.
n
P.S. Якщо коротко підсумувати побачене на форумі, то з упевненістю можна стверджувати:
«А все ж таки можемо!». Головне,
аби в бюджеті знайшлися кошти
для закупівлі цих новітніх перспективних розробок. Тоді й військо
у нас буде відповідно оснащене, й
оборонно-промисловий
комплекс
працюватиме на потреби держави.
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ДОПОМОГА ФРОНТУ

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ!
Цього тижня Окрема комендатура охорони і забезпечення ДПСУ
відзначила 51-у річницю створення військової частини. ОКОЗ посідає
особливе місце у системі вітчизняного прикордонного відомства,
адже саме на неї покладено завдання із всебічного забезпечення
діяльності Адміністрації Держприкордонслужби України, реалізації
державних програм, проектів міжнародної технічної допомоги, а
також здійснення державних закупівель за процедурою торгів для
забезпечення життєдіяльності відомства. Персонал Інформаційного
агентства ДПСУ щиро вітає своїх колег із Днем частини й бажає
їм і надалі, не збавляючи темпів, робити свій важливий вклад у
забезпечення недоторканності державного кордону нашої Вітчизни!

Народні колеса,
громадська броня
Після повернення із зони АТО прикордонники Луцького загону
зразу ж приступили до відновлення службової автотехніки, а
це – УАЗи, ГАЗи, Урали, КрАЗи. На жаль, з 18 машин вціліло
лише сім. На поміч волинським прикордонникам прийшли
місцеві підприємці та волонтери.

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ

Ìû опять
заступаем в наряд

Çнаю: силû всегда не равнû,
Íо незря мû с тобой погранцû!
Украина в нас верит и мû устоим,
Íе нарушим традиций и честь не посрамим!

Юрій РАТНИКОВ

×тоб потом поколение вспомнило нас,
Как отцов и дедов вспоминают сейчас.
Ведь незря проливается кровь на земле
Çа свободу свою и мир на земле!

Ìû опять заступаем в наряд,
Íа приказе звучит ч¸ткий голос,
Íе забудем погибших ребят,
È у всех поднимается волос.

Те, кто службу нес¸т на границе сейчас,
Вспоминайте ребят, вûполняйте приказ!
Ìû – ýлита, так бûло всегда
È на нас, погранцû, сейчас смотрит страна!

Íаша служба сегодня трудна,
Ïрорûваются бандû сурово,
Íо за нами – наша страна
È покой нарушается снова.

Віктор ВИРВА

Дізнавшись, що на базі загону створено підрозділ, що готується до відправки
на схід України, Громадська організація
«Майдан Волині» надала шефську допомогу – легковий автомобіль Mitsubishi
Pajero. Благодійний фонд «Волинь-2014»
подарував вантажно-пасажирський автомобіль FIAT, а управління Нацбанку у Волинській області – броньований КамАЗ.

Щоб бути більш захищеним у бойових умовах було вирішено деякі автомашини додатково забронювати та встановити на них протикумулятивні екрани.
І знову на допомогу прийшли місцеві
жителі. Фінансову допомогу на закупівлю броньованих листів надав народний
депутат України Степан Івахів. Технічну
сторону посиленого захисту на КамАЗ
та ЗІЛ було здійснено безкоштовно небайдужими людьми та підприємцями
Волині, представниками ВАТ «Ковельсільмаш».
n

ЛИСТ СОЛДАТУ

Ñнова бой и гибнут ребята,
Íе смолкает писк автомата,
Ïродержаться все мû должнû
È ни шагу назад, патриотû странû!

Так давайте все дружно духом взойд¸м
È врагам всем на¸мнûм морду набь¸м.
Ïусть уйдут из странû и боятся всех нас
Ïотому, что мû сила и народ верит в нас!

Настя
Островська
Харківська область.
Допоможіть знайти 7-річну жительку Харкова Настю Островську!
25 червня 2014 року 75-річна рідна бабуся Ольга Миколаївна забрала дівчинку з дому та поїхала з нею в невідомому напрямку.
Останній раз вони виходили на телефонний з`язок з батьком Насті з міста Ізюм. Можуть
перебувати поблизу монастирів, церков, храмів.
Прикмети дитини: 130 см на зріст,
худорлявої статури, світле кучеряве волосся.
Ольга Миколаївна 160 см на зріст,
худорлявої статури, коротке русяве волосся;
має особливу прикмету – горб на спині.

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Держкомтелерадіо ÐÔ уповноважений заявити: в особовому складі програми
«Ñпокойной ночи, малûши!» відбулися вимушені зміни. Ïоросятко Õрюша виявився
українським шпигуном і знаходиться в слідчому ізоляторі ÔÑÁ. Öуценя Ôіля був призваний на службу до Ïрикордонних військ,
заблукав десь на Донбасі і повернувся додому «грузом 200» в ящику з-під набоїв. Вищезазначених осіб виведено зі списків програми «Ñпокойной ночи, малûши!» і замінено

амурським тигреням на прізвисько Ìур,
терміново евакуйованим з китайського
кордону.
* * *
Ñлідчий комітет Ðосійської Ôедерації
звинуватив українську владу в геноциді російськомовного населення на Донеччині та
Ëуганщині. Ïриводом став той факт, що в
окремих районах названих областей на даний момент можна часом використовувати
українську мову.
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