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Під покровом слави предків

7

стор.

на Колегії Служби

пам’ятаємо

Сучасні виклики вимагають
принципових рішень
В Адміністрації Äержавної прикордонної служби
України відбулося засідання Колегії відомства,
де розглянуто низку важливих аспектів
оперативно-службової діяльності Служби.

«Ізварине»: рік після пекла

4

стор.

Ìинув рік з моменту запеклих боїв за пункт пропуску
«Ізварине», ùо в Ëуганській області. Контроль над ним мав
забезпечити Росії можливість безперешкодного переміùення
на допомогу сепаратистам людей, вантажів і техніки. Про
тодішні події згадує начальник відділу прикордонної служби
«Òополі» Õарківського загону майор ªвген Уùук.

6

стор.

кордон за тиждень
Державний кордон України перетнуло
1,469 млн осіб
та 360 тис. транспортних засобів

Затримано за незаконне перетинання
кордону 382 особи,
зокрема, 43 незаконних мігранти

Вилучено 12 одиниць зброї,
54 боєприпаси
та 57 кг наркотичних речовин

7Затримано товарів і вантажів,
7що незаконно переміщувалися через
7державний кордон, на 7,196 млн гривень
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Прикордонник
України
коротко
про головне

На вірність Прапору
У переддень Дня захисника
України Кабінет Міністрів
вніс до Парламенту проект
Закону про Державний прапор,
який, зокрема, передбачає
запровадження Присяги на
вірність Державному прапору
України. Про це повідомив
Прем’єр-міністр Арсеній
Яценюк. Глава Уряду підкреслив,
що в Україні протягом двох
десятиліть незалежності так
і не було закону про один із
основних національних символів
України, чим є Державний
прапор. «Переконаний,
що український Парламент
підтримає ініціативу Уряду щодо
Закону про Державний прапор
України і запровадження присяги
на вірність цьому символу,
яка складатиметься і учнями,
і студентами, і державними
службовцями – громадянами,
які вірять у свою країну та
захищають її», – наголосив
Арсеній Яценюк.
Василь ДРОЗДОВ

Антикорупційні
закони
Верховна Рада прийняла
пакет антикорупційного
законодавства, який забезпечить
виконання Україною взятих
на себе зобов’язань на шляху
до безвізового режиму з
ЄС. Зокрема, було ухвалено
законопроекти «Про внесення
змін до Кримінального
процесуального кодексу України
щодо окремих питань накладення
арешту на майно з метою
усунення корупційних ризиків
при його застосуванні» та «Про
внесення змін до Кримінального
та Цивільного кодексів України
щодо вдосконалення інституту
спеціальної конфіскації з
метою усунення корупційних
ризиків при її застосуванні».
Також ухвалено законопроект
«Про Національне агентство
України з питань виявлення,
розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів» і внесено
зміни до Кримінального
процесуального кодексу
України щодо виконання
рекомендацій ЄС із виконання
плану дій з лібералізації візового
режиму стосовно уточнення
підслідності органів досудового
розслідування.
Світлана ДЕЙЧУК

Житло для героїв АТО
Бюджетом 2015 року
передбачено 300 мільйонів
гривень на закупівлю житла для
військовослужбовців, які брали
участь в антитерористичній
операції. Кошти, які пропорційно
надходитимуть протягом
року до 31 грудня, будуть
спрямовані на закупівлю 633
квартир для сімей загиблих або
інвалідів I та II групи. Окрім
того, Мінсоцполітики ініціює
виділення додатково ще 100
мільйонів гривень на закупівлю
житла для цих категорій
учасників АТО.
Олена ТАЩИЛІНА

Д Е Р Ж А В А
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Витяг з Указу Президента України №575/2015
За особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української
держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час бойових дій та при виконанні службових обов’язків,
постановляю:
в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України:
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
ДЖИГИРЕЯ Михайла Івановича — старшого солдата
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
ЗІБРОВА Ігоря Володимировича — капітана
КУШНІРА Дмитра Олександровича — капітана
СОЛОВ’Я Олександра Івановича — підполковника
СУЛИМУ Віктора Миколайовича — підполковника

Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
КАБЛАКА Михайла Ярославовича — майора
КЕРОДА Станіслава Олеговича — майора
СІМУШИНА Василя Івановича — майора
ЯКУБОВСЬКОГО Віктора Ігоровича — підполковника
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
ІВАНОВА Олександра Вікторовича — солдата
КАРАКАЛЮКА Віталія Миколайовича — старшого сержанта
КРАТА Ярослава Івановича — прапорщика.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
10 жовтня 2015 року

привітання
Шановні товариші прикордонники, дорогі ветерани!
Щиро та сердечно вітаю вас із Днем захисника України! Сьогодні
держава вшановує усіх, хто у нелегкі для неї часи відстоює, інколи ціною
власного життя, незалежність і територіальну цілісність України.
Високий патріотизм, відвага та мужність – якості, притаманні сьогоднішнім захисникам кордону держави. Професіоналізм, витримка,
готовність до самопожертви заради миру і спокою на святій українській
землі – риси, які передаються з покоління у покоління прикордонників.
Дякую кожному військовослужбовцю та працівнику за віддану

службу, вірність Військовій присязі й громадянському обов’язку. Вдячний ветеранам, волонтерам і родинам наших воїнів за щиру допомогу та
підтримку.
Бажаю усім вам міцного здоров’я, миру, добробуту, стійкості духу та
нових звершень в ім’я нашої незалежної держави.
Слава Україні!
Голова Державної прикордонної служби України
генерал-полковник Віктор НАЗАРЕНКО

подія
У День захисника
України на
Михайлівській
площі Києва
Президент України
Петро Порошенко
відкрив виставку
військової
техніки «Сила
нескорених», на
якій представлено
зразки військової
техніки
українського
та іноземного
виробництва.
Виставка
демонструє, що
зроблено за останні
півтора року в
сфері військовооборонного
комплексу нашої
держави.

Президент України: «Ми воюємо за Правду!»
Ольга МІРОШНИЧЕНКО
– Ми повертаємо давню
українську традицію – вшановувати воїнів-захисників у свято
Покрови Пресвятої Богородиці.
Недарма це відбулося тоді, коли
знову, немов у давні козацькі
часи, Україна стала захисним
муром на східному кордоні
Європи. Ми заплатили велику
ціну за те, що зупинили одну з
найбільших армій у світі, – наголосив Глава Держави у своєму
виступі.
– Подивіться, спільними
зусиллями ми змогли трохи більш
ніж за рік створити сучасну, боє
здатну, патріотичну та ефективну
армію. Ми змусили запрацювати
військові заводи в три зміни, без
вихідних. Разом ми скрутили в
оборонпромі шию гідрі корупції
у військових поставках. Ми це

змогли разом, усі українці, увесь
об’єднаний Український народ.
Бійці, волонтери, робітники та
інженери на військових заводах,
дипломати та урядовці, – зазначив Петро Порошенко.
Президент подякував кра
їнам-партнерам за вкрай необхідну підтримку й допомогу, яку
вони надають Україні. «Нам не
потрібні іноземні солдати – українці мають достатньо військової
майстерності та сили духу, щоб
захистити свою землю від окупантів. Але ми вдячні за оборонну нелетальну зброю, яку
нарешті ми почали отримувати.
Та найголовніша наша сила в
тому, що ми воюємо за Правду,
захищаємо рідну українську
землю. Тому сила цієї зброї зростає у багато разів», – заявив він.
У експозиції представлено
бойовий український прапор,
який
розгорнули
активісти
під час виступу російського

президента на 70-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Цей прапор пройшов горнило Іловайська.
«Горіла земля, плавився метал.
Але прапор вцілів, аби стати символом нескореної України. України, що не тільки встояла, але й
загартувалася в цій страшній
війні», – сказав Президент.
Глава Держави разом із очільниками силових відомств, керівниками посольств і військовими
аташе іноземних представництв
країн-партнерів та союзників
України оглянув техніку, поспілкувався з військовими та відвіду
вачами експозиції.
Серед представлених зразків озброєння та військової техніки – танки «БМ Оплот» та
«БМ Булат», які за своїми тактикотехнічними характеристиками є
одними з найкращих у світі.
Президенту також було представлено зразки модернізованих бойових машин, протитан-

кові ракетні комплекси, засоби
радіо- та супутникового зв’язку,
радіолокатори, вантажні автомобілі для перевезення особового
складу та бронеавтомобілі різних видів, польові кухні, пересувний лазне-пральний комбінат, засоби медичного забезпечення, реанімаційний медичний
автомобіль, сучасну стрілецьку
зброю, екіпірування та спорядження, спеціальне обладнання
та засоби розмінування, іншу
техніку й військове обладнання.
Ці нові та модернізовані розробки українського оборонпрому довели свою ефективність
у боях.
Крім українських зразків техніки, на виставці також демонструються американські військові
автомобілі «Хамві», які надійшли
в розпорядження Збройних Сил
України в якості військової допомоги з боку Сполучених Штатів
Америки.
n
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Під знамена
«Мотороли»

Подарунки від Марини Порошенко
У День захисника України дружина
Президента Марина Порошенко, перебуваючи
у Маріуполі, відвідала управління Донецького
загону, де привітала охоронців кордону зі
святом та побажала їм миру й добра.

Із собою пані Марина привезла «Книгу Миру», яка покликана об’єднати дітей з усієї України
довкола таких понять, як дружба,
любов і мир, а маленькі українці
з усіх куточків нашої держави
власноруч вклеюють до неї і підписують свої фотографії. Діти прикордонників, присутні на зустрічі
з Мариною Порошенко, додали
світлини своїх сімей та залюбки
писали побажання про щасливе
майбутнє України й мирне сімейне

життя. Перша леді також вручила
дітям військовослужбовців подарунки та переглянула фотовиставку
«Прикордонник – запорука твого
спокою». Експозиція фоторобіт
присвячена реаліям служби «зелених беретів» на лінії розмежування,
а світлини зроблені прикордонниками – учасниками АТО.
Перебуваючи в підрозділі,
Марина Анатоліївна поспілкувалася з керівництвом загону про
ситуацію в регіоні та діяльність
вартових рубежу з підтримання
тут миру і стабільності. Крім того,
вона передала військовослужбовцям засоби резервного енер-

гопостачання, адже вони вкрай
необхідні, особливо на передніх
рубежах.

На завершення візиту присутні
обмінялися словами вдячності та
зробили фото на згадку.
n

урочистості

Живим – вітання, полеглим – шана
В Адміністрації
Державної
прикордонної служби
України відбулися
урочистості з нагоди
святкування Дня
захисника України.

Наталія ЗАХАРЧУК
На початку заходу присутні
хвилиною мовчання вшанували
пам’ять загиблих в зоні АТО воїнів,
серед яких – 66 прикордонників.
Під час свого виступу Голова
Служби Віктор Назаренко наголосив, що прикордонне братство
ніколи не забуде своїх героїв, які
віддали життя за свободу і незалежність України. Прикордон-

ники завжди будуть вдячні тим,
хто сьогодні захищає національні
інтереси держави, повсякдень
сумлінно та самовіддано виконує

службові обов’язки, а також усім
ветеранам, які стояли біля витоків
ствердження незалежної держави
та своєю самовідданою наполег

дата

ливою працею розбудовували її
кордони.
Віктор Назаренко наголосив,
що завдяки копіткій роботі прикордонникам вдалося протягом
року в рази підвищити технічний
потенціал бойових підрозділів.
Він побажав вартовим рубежу та
їхнім сім’ям здоров’я, благополуччя й миру, а також подякував
всім присутнім за службу в цей
нелегкий для України час.
Крім того, під час урочистостей за зразкове виконання військових та службових обов’язків
очільник відомства відзначив
465 військовослужбовців. З них
майже 200 отримали медалі й відзнаки, а понад 30 – дострокове
військове звання.
Напередодні Дня захисника
України урочисті заходи відбулися в усіх органах і підрозділах
державного кордону.
n

«Новотроїцьке»
відчиняє ворота

Наталя ГУМЕНЮК
Перед святковим мітингом до пункту базування прибули корабельно-катерні групи,
що несли службу в морі. Після
рапорту командирів про виконання наказу вперше перед особовим складом частини було про-

несено новий Бойовий прапор
частини, що вручався цього року
на Хрещатику на День Незалежності України.
Кращі захисники Батьківщини отримали військові звання,
відомчі відзнаки, грамоти та подарунки. Бійцям, які виконували
завдання у зоні АТО, вручили державні нагороди. На жаль, загиб
лий в Маріуполі командир катера
Морської охорони Денис Петухов
удостоєний її посмертно…
На вшанування полеглих
встановлено Дошку пам’яті.
Теплі слова підтримки пролунали від колег з ВМС України, шефів і волонтерів, які привезли подарунки. Дітлахам, яких
незважаючи на примхи погоди,
до частини завітало чимало, це
свято запамятається відвіди
нами справжнього бойового
корабля.
n

Двох майбутніх бойовиків
«ДНР», які прямували
до тимчасово окупованої
території Криму, затримали
прикордонники Херсонського
загону у контрольному
пункті «Чаплинка». Увагу
прикордонників спочатку
привернуло військове взуття
громадян України. А під час
огляду речей вони виявили
розвантажувальний жилет, два
ремені та російську символіку.
Потенційні бандитські рекрути
зізналися, що прямують
з Дніпропетровщини до
Ростовської області через
Крим. Протягом року вони
відслідковували сайти
незаконних республік, звідки й
дізналися, що саме в Ростовській
області знаходиться база, де
формуються підрозділи для
незаконних збройних формувань.
Тож проаналізувавши реальні
шляхи, вони обрали саме
«кримський» маршрут, адже
вважали, що лінію розмежування
в зоні проведення АТО перетнути
не змогли б.
Максим СОРОКА

у зоні АТО

Героїв спадкоємці

Одеський
загін Морської
охорони
парадним
шикуванням на
стоянці кораблів
та катерів
відзначив свою
39-ту річницю.
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гарячі будні

благодійність

Світлана САВЧУК

Прикордонник
України

Сергій ЯКИМЕЦЬ
На лінії розмежування в
зоні АТО на трасі «Маріуполь–
Донецьк» відбулося відкриття
нового контрольного пункту
в’їзду-виїзду
«Новотроїцьке».
Єдиною його відмінністю від
інших є те, що поряд створено
гуманітарно-логістичний центр
для жителів окупованого Донбасу. Контрольний пункт збудовано за більш досконалою технологічною схемою, яка дозволить
зменшити час очікування для
подорожуючих та забезпечить
комфортні умови для персоналу.
До служби в ньому залучатимуться прикордонники з числа
місцевих жителів, які напередодні виявили бажання проходити
службу за контрактом у лавах
Держприкордонслужби.
n

Центнер бурштину
Вантажівка «Рено»
української реєстрації прибула
для оформлення в пункт
пропуску «Ягодин», що на
Волині. Керував транспортним
засобом наш співвітчизник. За
документами з Рівного в Польщу
він віз вантаж макухи соняшника.
Запідозривши водія у причетності
до контрабанди, прикордонники
ініціювали проведення
поглибленого огляду вантажівки
спільно з працівниками митниці.
До перевірки залучили й
службових собак. Як з’ясувалося,
їхні підозри виправдалися.
При проведенні додаткового
огляду під спойлером на кабіні
автомобіля виявили близько
100 кілограмів необробленого
бурштину, що знаходився у
п’яти мішках. Зі слів водія, за
переправлення каміння через
кордон він мав отримати 500
доларів США. Таку «вигідну
пропозицію» йому нібито
зробили двоє невідомих.
Віктор ВИРВА

Операція «Спирт»
Спільну міжвідомчу
операцію з виявлення баз
накопичення контрабандного
алкоголю провели співробітники
Котовського загону та
працівники СБУ в Одеській
області. Перевіряючи
можливі місця зберігання
спирту в районі, де раніше
було затримано автомобіль з
аналогічною контрабандою,
правоохоронці швидко отримали
результат. У селі Муратово
Великомихайлівського району
вони виявили підпільну базу,
де зловмисники ховали 200
двадцятилітрових каністр та
16 пластмасових бочок по 230
літрів у кожній зі спиртом.
Усього – майже вісім тонн
високоградусного алкоголю на
один мільйон гривень.
Максим БОЯР
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на Колегії Служби

Сучасні виклики вимагають принципових рішень
В Адміністрації
Державної
прикордонної
служби України
відбулося
засідання
Колегії
відомства, де
розглянуто
низку важливих
аспектів
оперативнослужбової
діяльності
Служби.
Зокрема,
обговорювалися
питання
виконання
завдань
уздовж лінії
розмежування
в зоні АТО,
комплектування
органів
прикордонного
відомства,
підготовки
до зимового
періоду та
протидії корупції
серед персоналу.
Ігор ПЛЕТЕНЬ
Розпочинаючи засідання Колегії, Голова
Держприкордонслужби генерал-полковник
Віктор Назаренко підкреслив, що зараз
прикордонне відомство проходить важкий
період випробовувань на міцність і здатність
до реформування та розвитку в умовах тривалої російської агресії. На сьогодні в антитерористичній операції взяли участь понад 13
тисяч прикордонників. 397 вартових рубежу
отримали поранення, 7 зникли безвісти, 66 –
загинули. На цих словах присутні вшанували
пам'ять прикордонників, які віддали своє
життя за Україну, хвилиною мовчання.
Окреслюючи основні здобутки Служби
нинішнього року, генерал-полковник Віктор
Назаренко відмітив, що зроблено чимало, але
головне – нам вдалося відійти від гонитви за
показниками і сконцентрувати зусилля на
виявленні та ліквідації протиправних схем,
притягненні до відповідальності правопорушників, а також покращенні служби.
Загалом у порівнянні з минулим роком
прикордонники затримали в 1,3 разу більше
мігрантів, удвічі більше вилучили боєприпасів, а сума оцінки затриманих товарів сягнула
понад півмільярда гривень. Окрім того, вартові
рубежу припинили діяльність 61 злочинної
групи у складі 176 людей, стосовно 40 осіб
винесено 36 вироків суду, причому 24 зловмисники отримали реальні терміни ув’язнення.
У рамках лібералізації візового режиму
з ЄС у пунктах пропуску через державний
кордон активно встановлювалося обладнання біометричного контролю. На сьогодні
системами біометрії на І лінії вже оснащено
104 пункти пропуску, а на ІІ – ще 68 перепускних пунктів. У 39 пунктах пропуску
прикордонники мають можливість здійснювати перевірку громадян за міжнародними базами даних Інтерполу. Окрім того, у
серпні цього року на базі пунктів пропуску
«Жуляни» і «Гостомель» розпочато пілотний проект щодо запровадження кращих
європейських практик. Нині триває його

третій етап – на базі Навчального центру
Держприкордонслужби проходять підготовку 160 військовослужбовців відомства.
З метою удосконалення системи управління підрозділами, які несуть службу
вздовж лінії розмежування в зоні АТО, створено Краматорський прикордонний загін
та три комендатури швидкого реагування,

ських домовленостей. Це вимагає чіткого
розуміння завдань, що постануть перед
відомством у контексті можливого розвитку
подій. А для цього вже зараз необхідно удосконалювати службу на контрольних пунктах в’їзду-виїзду (контрольних постах),
зокрема, бути готовими до відкриття нових
«переходів». Також потребує посилення про-

реформовано оперативно-військовий відділ Східного регіонального управління та
оптимізовано інші прикордонні підрозділи.
Одним із найбільш пріоритетних завдань для
відомства залишається подальший розвиток інфраструктури дислокацій підрозділів
у зоні проведення АТО, інженерне облаш
тування фортифікаційних споруд, місць
несення служби, а також активізація формування комендатур швидкого реагування.
Також очільник відомства акцентував
увагу присутніх на тому, що наша держава
виходить на черговий етап реалізації Мін-

тидія переміщенню через лінію зіткнення
товарів і вантажів, забезпечення роботи
логістичних центрів, зниження корупційної
складової та покращення дисципліни.
Щодо останнього генерал-полковник
Віктор Назаренко наголосив, що відповідно
до вказівок Президента України щодо подолання корупції у відомстві, основні зусилля
сконцентровано на виявленні та ліквідації
протиправних схем, притягненні правопорушників до відповідальності. Зазначено,
що з початку року підрозділи власної безпеки Держприкордонслужби ініціювали

близько 1800 розслідувань і перевірок. За
їх результатами до дисциплінарної відповідальності притягнуто понад 2,4 тисячі
військовослужбовців, до адмінвідповідальності – 390, звільнено – 36 посадових осіб,
147 – переміщено до інших місць служби.
Водночас до Єдиного реєстру досудових
розслідувань внесено відомості про 86 кримінальних правопорушень стосовно 96 осіб.
– Ще раз наголошую: ситуація в країні
кардинально змінилася та вимагає від керівників усіх рівнів всебічного аналізу обстановки і особливо – оцінки своїх рішень та
дій, – резюмував Голова Держприкордонслужби. – Ми й надалі займатимемо принципову позицію стосовно безвідповідальних,
безініціативних керівників, порушників дисципліни і корупціонерів, тісно співпрацюючи
з СБУ, прокуратурою та громадськістю.
За результатами засідання Колегія
прийняла низку кадрових і організаційних
рішень. Керівники регіональних управлінь,
органів охорони кордону та органів забезпечення отримали чіткі завдання щодо підвищення ефективності організації служби
та протидії втягуванню персоналу у протиправну діяльність.
Окрім того, під час Колегії піднімалося
питання підготовки прикордонних підрозділів до зимового періоду. Станом на день
засідання (8 жовтня) з понад 350 військових
містечок до зими вже підготовлено 342, що
становить 94 відсотки. Загалом на підготовку
до зими органам охорони кордону та забезпечення цього року виділено майже 10,5
мільйона гривень (2014 року – 6,5 мільйона).
Також основні зусилля зосереджувалися на
забезпеченні речовим майном, необхідними
засобами для обігріву новостворених і бойових підрозділів, які перебувають у зоні проведення АТО та виконують завдання у смузі
безпеки вздовж лінії розмежування.
Варто зазначити, що усі підрозділи
Державної прикордонної служби майже на
90 відсотків забезпечено теплими речами.
Додатково проводяться заходи щодо закупівлі речового майна, яке надійде до підрозділів уже найближчим часом.
n
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юні друзі прикордонників
В Окремій
комендатурі
охорони і
забезпечення
відбувся
військовопатріотичний
захід під гаслом
«Я – патріот
України», в якому
взяли участь
понад дві сотні
дітей Києва.
Акція була
приурочена до
Дня захисника
України –
державного
свята, що
вперше
відзначається
цього року.

Патріотами не народжуються, їх виховують
Василь БІЛЕНКО
У привітальному слові Голова Служби генералполковник Віктор Назаренко зазначив, що для України нині
вкрай важливо виховувати справжніх патріотів, а також
висловив упевненість, що учасники змагань у майбутньому
стануть гідними захисниками своєї Вітчизни.
Після короткої офіційної частини розмірений і дисциплінований уклад військової частини було розірвано здоровим хаосом допитливої дитячої енергії. Для впорядкування
нестримного учнівського запалу і всебічного ознайомлення
з озброєнням та технікою школярів розподілили на групи.
Під розповідь офіцера про тактико-технічні характеристики діти крутили в руках зброю, займали позиції
бойового розрахунку зенітної установки, видивлялися в
оптичні прилади ймовірного противника. Всі автомати,
кулемети, гранатомети можна помацати! Це справжній
дитячий рай!
Зразки військової техніки гіпнотизували: квадроцикли,
джипи, броньовані машини, велетенські «КрАЗи»… І можна
не лише дивитися, а й залізти усередину, покрутити кермо
чи навіть башту бойового модуля.
Дитяча цікавість супроводжувалася вправними ручками,
які норовили залізти навіть у найдрібніші шпарини військової техніки. З’явилася небезпідставна тривога за її цілісність...
Та військова броня витримала дитячий потяг до знань і
лишилася неушкодженою.
– Мені найбільше сподобався «Козак» – у захваті розповідає 13-річний Іван із однієї з київських шкіл. – Цей броне
транспортер вражає своїми розмірами, а грізний кулемет на
башті точно не сподобається ворогу. Це дуже крута машина!
За соціологічними дослідженнями лише близько 20
відсотків українців були за кордоном. Тому демонстрація
роботи пункту пропуску також привернула увагу школярів:
переважна більшість із них ніколи не перетинала державний рубіж. Відтак цікаво було оглянути й мобільний комплекс прикордонного контролю на базі «Фіату», розробленого в Головному центрі зв’язку, автоматизації та захисту
інформації.

Захід «Я – патріот України» ставав дедалі більш неформальним. Він трансформувався у справжнє свято, де позитивні емоції отримували всі: учні, вчителі та прикордонники.
– А зараз ви побачите роботу службових собак, – лунає
з мегафона.
Собаки в супроводі кінологів демонстрували вміння
долати смугу перешкод, зокрема, й стрибати через запалене
кільце, як у цирку.

ред. Зав’язується перестрілка, у небо злітають сигнальні
ракети, нашого воїна «ранять» та за допомогою броньовика евакуюють з поля бою. Вартові рубежу посилюють
вогонь, ставлять димову завісу і, зрештою, перемагають
диверсантів.
Настав час учням демонструвати свою фізичну вправність: у підтягуванні на перекладині, перетягуванні канату,
розбиранні та збиранні автомата тощо.

Незважаючи на сильний вітер, який відносив запахи, і
збентеження від неймовірної кількості глядачів, тварини все
одно знаходили вибухівку, наркотики і навіть гроші, котрі, як
відомо, не пахнуть, і які довірливі глядачі надали кінологам
для чистоти експерименту.
Затримання порушника собакою викликало у дітей бурю
емоцій. Начебто ми не в Окремій комендатурі охорони і забезпечення, а давньоримському Колізеї дві тисячі років тому.
Кульмінацією шоу, яке влаштували дітям прикордонники,
стало виявлення та затримання диверсійно-розвідувальної
групи противника.
– За допомогою квадрокоптера ми виявили ворожу ДРГ,
– коментує у мегафон ведучий.
На поле вривається «Кугуар», з якого вискакує спецназ
і під прикриттям броньованої машини просувається впе-

– Дітям так сподобалося, що додому тепер не хочуть
їхати, – радіє за своїх вихованців вчитель «Захисту Вітчизни»
(такий предмет є у школі) 283-ї «Козацької» гімназії Володимир Гулько. – Сьогодні в нас тут ціла команда: 40 людей
брало участь у змаганнях, 25 – музиканти нашого духового
оркестру і ще сорок – група підтримки.
Школярі Володимира Гулька вибороли першість у більшості з естафет, програли 108-й київській гімназії лише
перетягування каната.
– Хотів би подякувати очільнику організації «Юний прикордонник» Валерію Константинову, – продовжує Володимир. – Саме завдяки йому ми опинилися тут. Я, до речі, хоч
і прапорщик запасу ППО, та з кордоном тісно зв’язаний –
мій рідний брат Анатолій проходить службу за контрактом у
Котовському прикордонному загоні.
Після запеклих змагань втомлених, але задоволених
дітей спершу нагодували справжнім прикордонним обідом,
а потім Академічний ансамбль пісні й танцю ДПСУ подарував школярам феєричну концертну програму.
«Я – патріот України» стала вочевидь наймасштабнішою
військово-патріотичною акцією сучасної України. Важливо,
що діти не лише побачили новітнє озброєння, обладнання
і техніку, а й зрозуміли, що в нашій країні є професіоналипатріоти, які вміють і готові захищати кордони Вітчизни.
– Патріотизм починається з кордонів, – зазначив начальник управління професійної підготовки Адміністрації Держ
прикордонслужби генерал-майор Артур Король. – Людина
повинна знати, що є кордони, є рідна мова… Патріотизм – це
любов. До матері, до своєї родини, до Батьківщини.
Пройде лише кілька років і дітлахи, які сьогодні «випробовували» техніку на міцність, самі повинні стати надійними
захисниками України. І, можливо, допоможе їм у цьому саме
така акція.
n
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«Ізварине»: рік після пекла
Минув рік з моменту запеклих
боїв за пункт пропуску
«Ізварине», що в Луганській
області. Контроль над ним мав
забезпечити Росії можливість
безперешкодного переміщення
на допомогу сепаратистам
людей, вантажів і техніки. Про
тодішні події згадує начальник
відділу прикордонної служби
«Тополі» Харківського загону
майор Євген Ущук. На той
момент він обіймав посаду
заступника начальника відділу
«Краснодон».
Юрій ТРУБАЧОВ
До початку червня минулого року Краснодон уже покинули всі правоохоронці – міліція, СБУ. Ті, хто залишився,
перейшли на бік сепаратистів. Українських силовиків у місті
тоді представляли лише прикордонники.
– Напруження відчутно зростало – довкола будівлі
нашого відділу, не ховаючись, стояли авто із озброєними
людьми, на дахах розташувалися снайпери, – згадує Євген
Ущук. – Дорога на Луганськ була вже декілька днів відрізана. Залишатися не було можливості. Тож прикордонники,
зібравши всю техніку та озброєння, 4 червня вирушили до
пункту пропуску «Ізварине», що за 15 кілометрів від міста.
Весь шлях колону чи то супроводжували чи конвоювали
озброєні люди, але, на щастя, вогонь у спину не відкривали.
Адже стріляти у тих, із ким ще нещодавно пліч-о-пліч охороняв порядок, навіть зрадникам досить непросто.
У пункті пропуску наші бійці відразу ж почали будувати
оборону, паралельно здійснюючи прикордонний контроль.
Потік біженців до Росії наростав – черги розтягувалися до
10–12 кілометрів.
Траплялися серед них і ті, хто перейшов на бік бандформувань. Це були члени банди Олександра Бєднова на

прізвисько «Бетмен», який вирізнявся особливою жорстокістю до «інакомислячих». Багато хто з «перевертнів» носив
чорну форму підрозділу СБУ «Альфа», користувався зброєю
спецназу, приїжджав на авто Служби безпеки – саме ця
банда брала участь у штурмі будівлі СБУ в Луганську.
Траплялися найманці в новенькій російській військовій
формі. Вони погрожували хлопцям жорстокими розправами
та пропонували високі посади в «ЛНР». Євген не приховує:
деякі співслужбовці вагались, адже мали на Донбасі або в
прикордонні Росії рідних. Але спокусі не піддалися і вже
невдовзі переконалися в тому, що вчинили правильно.

Перший масований обстріл пункту пропуску почався
8 червня. Напередодні ввечері сепаратисти висунули
ультиматум: до вечора залишити КПП, інакше усіх знищать. Виконувати вимоги терористів ніхто не збирався.
Відбилися.
Минуло ще декілька днів… З початку облоги хлопці відчували гостру нестачу продовольства та води. Спершу допомагали місцеві мешканці – привозили картоплю, крупи та
овочі. Дізнавшись про це, сепаратисти залякали їх, позбавивши прикордонників останньої допомоги.
– Ніхто не хоче війни. Місцеві чекали, коли прийде
українська армія, сподіваючись на швидке закінчення конфлікту. Адже на Донбасі армія вела активний наступ, і якби
вдалося стримати російські війська на кордоні, то наші б
оточили сепаратистів у Луганську дуже швидко. Багато хто
за допомогу нам поплатився, – розповідає офіцер.
Розуміючи, що хлопці довго не протримаються, керівництво вдалося до хитрощів – під виглядом цивільних, військові з України заїжджали на територію РФ і звідти прямували до Ізвариного. Так декілька разів вдалося завезти
провізію.
Минуло 16 діб... 20 червня запанувала зловісна тиша…
Атака почалася о 9-й вечора… Наші хлопці часу не гаяли –
серед прикордонників були ті, хто раніше проходив службу
в десантних військах.
«Ох, і дали ж вони прикурити сепаратистам! Несамовиті
абсолютно! Кулеметами бійці швидко прорідили лави бойовиків», – згадує Євген Михайлович.
Ворог тим часом використовував підствольні гранатомети, міномети та гармати. Серед прикордонників з’явилося
п’ятеро «трьохсотих» – поранення були тяжкими, але, на
щастя, не смертельними.
Тим часом було досягнуто домовленості про безпечний
вихід наших бійців з пункту пропуску територією Росії.
У ніч з 20 на 21 червня, прикордонники, знищивши техніку та озброєння, покинули пункт пропуску. Вибралися
вони назад в Україну аж у Міловому, що за дві сотні кілометрів звідти…
Після цього «Ізварине» декілька разів було під
контролем то нашої сторони, то терористів. Від 7 серпня
2014-го там господарюють бойовики. Незабаром стали
з’являтися повідомлення, що саме через нього проходять
«гумконвої» з Росії.
n

майстри справи

Щаслива професія Лесі
Вродливі, вневнені в собі, наполегливі... Вони уміло володіють зброєю,
забезпечують виконання оперативно-бойових завдань та успішно опановують,
здавалося б, не властиві їм професії. І з гордістю носять військовий однострій. Це
– жінки-прикордонниці. Про одну з них – наша розповідь.

Людмила КАТЕРИНИЧ
Переді мною лист, що надійшов до Могилів-Подільського
загону з міськрайвідділу внутрішніх справ. У ньому колегиправоохоронці дякують за співпрацю з кінологом відділу
«Могилів-Подільський» старшим сержантом Лесею Крижанівською. Вона разом зі своїм вірним помічником – розшуковим собакою Арчі неодноразово залучалася до порятунку
людей, а також розкриття злочинів.
– Посеред ночі мене будить дзвінок: «У нас пограбування! Допоможіть!», – розповідає дівчина. – Беру собаку і
їдемо в одне з прикордонних сіл. Допоки пес відпрацьовує
запах невідомого, я не гаю часу: подумки аналізую дії зловмисника по слідах. Тоді нам вдалося досить швидко затримати грабіжника. У іншому випадку собака натрапив на слід
крадіїв пального. Найбільш тривалим був пошук утікача з
місцевої виправної колонії. За допомогою Арчі затримали
його аж у сусідньому районі. А зовсім нещодавно пес допоміг знайти дівчинку та хлопчика, яких батьки залишили без
догляду. Діти самі вийшли з дому і згодом заблукали.
– Ще до вашого приходу в загін Арчі мав відмінний
вишкіл, умів багато з того, чого навчені його теперішні чотирилапі «колеги». В чому секрет? – запитую у Лесі Крижанівської.
– У якісному навчанні та вихованні собаки, – відповідає
вона. – Допомагав мені у цій справі старший брат – кінолог. До цього мала можливість консультуватись у фахівців

прикордонного відомства. Вони, відзначивши здібності моєї
вівчарки, порадили навчати її далі.
Не є секретом, що військовими стають по-різному. Хтось
після закінчення вишу, у когось служать рідні, а то й просто
у пошуку матеріальної стабільності. Стати кінологом Леся
мріяла з дитинства. На її переконання, головне – не відпускати від себе омріяне та активно діяти самій.
До досягнення заповітної мети дівчина працювала у
закладах громадського харчування, продавцем, соціальним
працівником і… дуже любила собак.
– У якийсь момент я зрозуміла: мене приваблює дресирування тварин, і що тільки це може стати моєю професією! –
зізнається Леся.
Сьогодні ця симпатична, наполеглива прикордонниця вже
не уявляє життя без однострою і, звичайно, чотирилапих друзів.
На прикордонній службі старший сержант Крижанівська
– понад два роки. Колектив кінологів для неї – друга сім’я. А
собак вона не лише любить, а й добре відчуває. Тож вірний
помічник жодного разу її не підвів, вправно виконуючи всі
команди. Арчі, за словами господарки, дуже любить ходити
у прикордонні наряди.
– Як побачить, що я одягаю військову форму та беру поводок, неймовірно радіє, а дорогою так поспішає, що ледве за
ним встигаю! – усміхаючись, ділиться зі мною Леся і додає:
– Не дивлячись на те, що собака добре навчений, за ним
потрібно ретельно спостерігати та гарно доглядати. Це вимагає чимало часу і, як кажуть мої колеги-кінологи: обзавівся
собакою – на кілька років забудь про особисте життя! Але віддачу, яку отримуєш від свого улюбленця, не зрівняти ні з чим.

Начальник кінологічної служби прикордонного загону
майор Олексій Федоров згадує про перше знайомство з
Лесею: «Прийшла молода тендітна дівчина і одразу ж:
«Хочу служити у вас кінологом!». Побачивши її, дещо
засумнівався: «А впораєшся? Нічні зміни, патрулювання за
будь-якої погоди – нелегко буде. Подумай!» А вона уперто
відповідає: «Впораюся! Бо це моє!».
Згодом, успішно закінчивши навчання у Великомостівському кінологічному центрі, вона зі своїм Арчі приєдналися до колективу.
Нині старший сержант Леся Крижанівська – одна з кращих фахівців-кінологів відділу «Могилів-Подільський».
– Служба мені подобається. Я тут багато чого навчилася, –
підсумовує нашу розмову дівчина, якій дуже личить військовий однострій. – Головне, щоб робота приносила результати
і була для тебе в радість. У житті, на мою думку, слід уміти
знаходити своє щастя. Моє – в улюбленій справі.
n
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Під покровом слави предків
Рада 1947 року офіційно проголосила свято
Покрови днем утворення УПА.
Створена 14 жовтня 1942 року для
захисту українців від німецьких окупантів та
більшовицької влади, вона знайшла масову
підтримку серед населення Західної України і
вже за два роки нараховувала у своїх лавах від
50 до 100 тисяч вояків. Це була дійсно партизанська армія, не схожа на всі інші, що діяли
під час Другої світової війни. Радянська пропаганда, яку цілеспрямовано нині використовує наш північний сусід, національний рух
УПА за вільну Україну зневажливо нарекла
бандитською «бандерівщиною».
Та дискредитовані радянською владою
вояки повстанської армії воювали не проти
свого народу. Навпаки – у нерівних боях з
каральними органами вони виборювали майбутню суверенну Україну. Можливо, саме ці
воїни стали предтечею краху «сім’ї братських
народів» і, найголовніше, – здійснення заповітної мрії багатьох поколінь наших співвітчизників про власну незалежну державу.
Недарма сьогодні вітання «Слава Україні» –
«Героям Слава!», є невід’ємним атрибутом
усіх патріотів української нації.

Перенесення узвичаєного вшанування
захисників Вітчизни з 23 лютого спочатку
на 6 грудня (День Збройних Сил України), а
потім на 14 жовтня частина суспільства відреагувала неоднозначно. Адже люд сприймав
23 лютого не лише як день народження Червоної Армії, а як всенародне свято, причому
насамперед для представників сильної статі.
Хоча історія цієї дати має штучне під´рунтя.
ПОХОДЖЕННЯ «23 ЛЮТОГО»
Йшов 1918-й – другий рік більшовицької влади в Росії. Окрім братовбивчої війни,
голоду та розрухи він ніс із собою і злам старих та упровадження нових традицій. Підставою для ще одного пролетарського свята мала
стати річниця видання 28 січня 1918 року
Декрету про створення РСЧА. Було прийнято
рішення сумістити її з Днем червоного подарунка – 17 лютого, який відзначався в пам’ять
про збір (фактично конфіскацію) у населення
речей для новоствореної Червоної Армії.
Однак 17 лютого 1919-го припадало
на понеділок. Тож влада прийняла «соломонове рішення»: перенести свято на найближчу неділю – 23 лютого. І вже 23 лютого
1922 року воно отримало офіційну назву –

“

святкування річниці РСЧА до 23 лютого
має достатньо випадковий і важко зрозумілий характер та не збігається з історичними
датами». Сумніватися в правдивості цієї
оцінки не доводиться.
Така вона, десятиліттями утаємничувана
історія шанованого радянським суспільством
Дня 23 лютого.
ПРЕДТЕЧА
На вибір дати Дня захисника України у
свято Покрови, безперечно, вплинуло поєднання ще двох значимих для нашого народу
віх – 14 жовтня вважається офіційним днем

Радянський маршал Климент Ворошилов визнав:
«Приурочення святкування річниці РСЧА до 23 лютого має
достатньо випадковий і важко зрозумілий характер та не
збігається з історичними датами».
утворення Української повстанської армії, а
також Днем Українського козацтва. Вони історично пов’язані духом визвольної боротьби за
суверенну українську Державу. Ще у козацькі
часи, де б не будували запорожці свою Січ,
у її центральній частині завжди споруджували церкву Богородиці. Прославляючи її
ім’я, вирушали козаки у свої походи за право
вільно жити у власній державі.

«Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за
військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми
будемо шанувати захисників своєї Батьківщини, а не чужої!».
(Із виступу Президента України Петра Порошенка 24 серпня 2014 р.).

День Червоної Армії. Після Другої світової війни перейменоване у День Радянської
Армії і Військово-Морського флоту.
Що характерно, від самого початку встановлення цієї урочистої дати тривав пошук
події, до якої можна було б його прив’язати.
Поставив крапку Сталін, заявивши про
перемоги нібито здобуті цього дня червоноармійцями під Псковом та Нарвою.
Проте радянський маршал Климент Ворошилов якось чесно визнав: «Приурочення

“

Василь КЛИМЕНКО

НЕЗБОРИМОГО РОДУ ГЕРОЇ
Чи міг хто з пересічних українців, які
свого часу пережили трагедію афганської
війни, передбачити, що вістря продовжувачів імперської політики тодішніх «кремлівських дідусів» з часом буде спрямовано уже
проти народу, котрий заплатив криваву ціну
за інтернаціональну авантюру «старшого
брата». Але реальність така – сепаратистські
формування на сході України, озброєні найсучаснішою бойовою російською технікою та
підтримувані «зеленими чоловічками» сіють
на донбаській землі смерть і злидні.
Не бойовики «київської хунти», як називає російська агітаційна машина учасників АТО, а нащадки героїчного роду стали
на захист недоторканності рідної країни.
«Народ мій є! В його гарячих жилах козацька
кров пульсує і гуде» – стверджував український поет-дисидент Василь Симоненко.

Минули століття. Козацькі традиції перей
няли вояки армії УНР та УПА. І мету вони
мали схожу: «Боротись за повне визволення
українських земель й українського народу
від загарбників та здобути Українську самостійну соборну державу!». У складі УПА була
молодша і генеральна старшина, використовувалися такі військові звання, як хорунжий,
сотник, осавул. Збереглися й назви військових частин: сотня, курінь. Тож цілком закономірно, що Українська Головна Визвольна

Серед цих мужніх людей – і охоронці
державних рубежів. Імена 66 воїнів у зелених кашкетах, полеглих під час бойових дій
у зоні АТО, назавжди залишаться у нашій
вдячній пам’яті. Про звитягу героїв Луганська, Довжанського, Маринівки, Зеленопілля, Успенки, Ізвариного, Красної Талівки
та інших обпалених війною населених пунктів дізналася не тільки країна, а й уся європейська спільнота.
Імена Ігоря Момота, Євгена Пікуса,
Олега Сороченка, Євгена Колісниченка,
Володимира Гречаного, Анатолія Луцка,
Олександра Дзюбелюка, Давіда Дзідзінашвілі, Миколи Зайцева та багатьох інших прикордонників, життя яких згоріло у полум’ї
неоголошеної війни, щодня нагадують
пам’ятні дошки, назви вулиць і шкіл, де жили
чи вчилися патріоти. Високими державними
нагородами відзначила країна мужність усіх
героїв, які стали на захист територіальної
цілісності країни та недоторканності її кордонів.
Вони й нині в умовах бойових дій пильнують рубежі, щоб зупинити війну на Донбасі.
Щоб не горе й людські страждання, а мир і
спокій стали невід’ємною частиною життя
неподільної Вітчизни. І нехай береже їх свята
Покрова Богородиця!
n

З історії
дати
Володимир ПАТОЛА

Свято Покрови Матері Божої в Україні має дуже давню історію. Покрова,
або омофор – це одяг. За однією з легенд,
коли князь Аскольд взяв в облогу
візантійське місто Константинополь,
Матір Божа з’явилася над людьми, які
молилися, та накрила їх своєю Покровою. Аскольд і його дружинники були
настільки вражені, що зняли облогу з
міста та охрестилися, ставши одними з
перших християн Київської Русі. Нестор
Літописець згадує, що після повернення
Аскольд спорудив у Києві церкву.
Ярослав Мудрий після перемоги над
печенігами, військо яких було значно
більшим, 1037 року збудував храм Святої
Софії і, як зазначено в літописі, «віддав
Україну під Покров Пречистої Діви».
У переказах і навіть деяких історичних документах згадується, як Пречиста
Діва врятувала Почаївський монастир
від нападу турків 1675 року, накривши
його своєю Покровою…
На Запорізькій Січі це свято було
храмовим. Богородиця вважалася
покровителькою козаків у далеких
походах, під її заступництвом вони не
боялися ані стихії, ані ворожих сил. Її
зображення вибито на хрестах. Священною для кожного лицаря на Січі була
Покровська церква: від її порога вони
вирушали на захист рідної землі і з подякою за порятунок поверталися до неї
після походів. За час існування Січей на
їх території зведено 13 церков Покрови
Богородиці. Набагато більше таких храмів збудовано козаками по всій Україні.
І сьогодні в селі Сутківці на Хмельниччині можна побачити козацьку церквуфортецю 1467 року. Крім того, Покрова
уособлювала ще й материнство – святе
поняття для козаків.
Під час визвольної війни 1918
року борці за українську державність –
Січові стрільці, Чорні запорожці Петра
Дяченка, юнкерські підрозділи, що відстоювали Українську Народну Республіку під проводом Симона Петлюри, –
ставилися до Свята Покрови з особливою повагою.
Історично склалося так, що на нашу
землю в усі часи зазіхали могутні агресори, а українським воїнам доводилося
протистояти чисельнішому та сильнішому ворогові. Наші прадіди в основному вели оборонні війни. В українській традиції чоловік захищав не лише
державу, а насамперед – свою матір,
кохану дружину, своїх дітей.
Війна – справа непередбачувана,
тому, приймаючи нерівний бій, українці
традиційно просили допомоги в Матері
Божої – святого уособлення материнства – того, заради чого вони брали до
рук зброю. За радянських часів було
заборонено говорити про захисників
української державності, а тим більше
– про християнське свято Покрови.
Але вже 1992 року його відновлено на
державному рівні як День українського
козацтва та День скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні. 2014 року
Указом Президента йому повернуто
традиційне значення – встановлено державне свято День захисника України. n
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Прикордонник
України

К А Л Е Й Д О С К О П

зірки на погони

№ 39, 16 жовтня 2015 року

ноу-хау

від 06 жовтня 2015 року №929-ос
по Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковник
майору ШУЛЬЗІ Вікторії Василівні
по Західному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору
ЧОРНОМУ
В’ячеславу
Михайловичу
від 7 жовтня 2015 року №935-ос
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
підполковник юстиції
майору юстиції ЗІНКЕВИЧ Світлані
Олексіївні

по Південному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковник
майору ТКАЧОВУ Ігорю Анатолійовичу
по Північному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
підполковник
майору РЕДЧИЦЮ Владиславу Олександровичу
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню Державної прикордонної
служби України
підполковник
майору ФУРЛЕТІ Ярославу Володимировичу
Управління кадрового забезпечення АДПСУ

від щирого серця!
Персонал Донецького прикордонного загону вітає з Днем народження начальника загону
полковника Олега БУРДУ та зичить міцного здоров’я, особистого щастя, злагоди й чудового
настрою, родинного затишку та сімейного добробуту.
Нехай завжди в житті Вас супроводжує вдача, постійно зігріває тепло людської вдячності, а будні й свята наповнюються радістю, світлом і любов’ю рідних та близьких. Вічної
Вам молодості душі та здійснення всіх планів і сподівань!

слова подяки
Від імені авіакомпанії «Ел Ал Ізраел Ерлайнз Лімітед» висловлюю щиру подяку керівництву Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» за відмінну організацію обслуговування програми з перевезення паломників-хасидів у період з 09 вересня по 17 вересня поточного року.
Самовіддана праця та взаємодія з боку оперативного керівництва, бездоганне планування й відмінне виконання службових обов’язків – все це є заслугою офіцерів і співробітників ОКПП «Київ», які безпосередньо брали участь у плануванні та координації процесу
обслуговування пасажирів під час виконання програми з перевезення паломників.
Вищим керівництвом авіакомпанії, яке відвідало аеропорт під час програми, відмічено
чудову координацію та організацію обслуговування. Проте найвища оцінка для компанії –
відгуки задоволених пасажирів, що надходять у головний офіс авіакомпанії в аеропорту
ім. Бен Гуріона.
Ми вневнені, що даний успіх надихне нас на плідну, довготривалу та взаємовигідну співпрацю.
З повагою
Генеральний представник в Україні
«Ел Ал Ізраел Ерлайнз Лімітед» О.Ю. МАКСИМОВ

Винахідники з передової
Зазвичай вільний
час вояки
проводять так,
щоб відпочити
від служби та
якомога менше
про неї згадувати.
Але це неписане
правило – не
для двох
мобілізованих
військових
мобільної
прикордонної
застави «Херсон».

До призову свою невгамовну енергію
та прагнення постійно щось вдосконалювати прикордонники з позивними «Док»
та «Квант» реалізовували у цивільному
житті. Перший – на посаді інженера, який
налаштовував техніку, інший – програміста, котрий займався ноу-хау у аграрному
секторі.
Водночас можливість створити щось
дійсно корисне й цікаве з’явилася у хлопців
лише в Херсонському прикордонному загоні.
«Змайструвати турель (пристрій для
кріплення та дистанційного керування автоматом) вирішили спонтанно, – розповідає
«Док». – Сама ідея не нова, але виконання
та кошти зовсім інші. Так, наприклад, західний варіант такої установки коштує близько
однієї тисячі доларів, наш же – майже три
тисячі гривень, причому це тільки в оди-

ничному екземплярі, якщо серійно, буде
дешевше».
Пристрій здатен вести вогонь із різних
позицій, даючи змогу військовому не перебувати безпосередньо біля автомата, що значно підвищує шанси на збереження життя.
Зібравши турель майже в домашніх умовах,
бійці оснастили його відеокамерою, редукторами, кріпленням для зброї з магазином
на 45 патронів.
– Відео в реальному режимі надходить
на планшет, що знаходиться разом із пультом керування у військового. Його застосування найбільш доцільніше для засад, відволікання уваги, але спектр використання
доволі широкий і залежить від оснащення
та завдань», – пояснює «Квант». – Ми зараз
ще доопрацьовуємо його, проводимо тестування й постійно вдосконалюємо, адже збереження життя – найважливіше.
Залишається лише побажати, щоб проект не «заморозився», а таких винахідників
ставало якомога більше.
n

проведено велику дослідницьку роботу.
Для зображення персонажів залучалися
актори Київської кіностудії імені Олександра Довженка. Як історична подія битва на
Синіх водах 1362 року – перша масштабна
перемога українсько-литовського війська
над Золотою Ордою. Під командування
князя Ольгерда наші полки застосували

нову тактику і завдали нищівної поразки
монголо-татарській кінноті.
Завдяки полотнам Андрія Холоменюка
можна вивчати військову історію України,
виникнення родів військ нашої держави:
запорожці на «чайках» – морська піхота
XVI століття, козацькі дозори – предтеча
сучасних прикордонників.
n

Іван ГАЛКІН

мистецтво

Військова історія в 3D
В Українському домі
проходить виставка
художника-баталіста Андрія
Холоменюка, присвячена
Дню захисника України.
Василь БІЛЕНКО
Основна ідея експозиції, організованої галереєю «Екогінтокс» Наукового центру превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки, – показати українцям, що
наші предки вміли воювати і перемагати
ворога.
– Не варто забувати і про поразки, і про
трагедії, але виховувати націю потрібно на
перемогах, – зазначив на відкритті виставки
директор галереї «Еогінтокс» професор
Микола Проданчук.
Андрій Холоменюк – відомий в нашій
країні та за її межами баталіст, заслужений
художник України. Створюючи свої картини, він використовує оригінальну техніку
3D. Під кутом 90 градусів глядачеві відЗасновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

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

61023

кривається об’ємне, стереоскопічне зображення. Здається, що персонажі історичних
полотен вриваються в сьогодення.
Створення кожної з картин – титанічна
праця, яка вимагає від митця не лише
художньої майстерності, а й знання історії
та військової справи. Скажімо, під час написання «Битви на Синіх водах (1362)» було
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