безпека руху

психологія
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Дорога:
дивимося

Долаємо кризу середнього віку

Про безпеку на дорозі
потрібно дбати завжди, а не
лише в рамках обмежених у
часі й офіційно проголошених
профілактичних заходів. Саме
цим і займається персонал
служби безпеки дорожнього руху
Держприкордонслужби.

У житті всі ми проходимо певні
етапи змін як в організмі, так і в нашій
особистості. Такі переходи зазвичай
супроводжуються майже неминучими
кризами. Криза середнього віку –
відносно нове поняття у психології,
тому спробуємо проаналізувати
причини і суть цього явища.
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Від «Еврики» – до перемоги!
Нà âèñòàâö³ «Çáðîÿ òà áåçïåêà–2016» ó Кèºâ³ ïðåäñòàâëåíî
ïåðñïåêòèâí³ ðîçðîáêè â îáîðîíí³é ñôåð³
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,245 ìëí îñ³á
òà 292 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 208 îñ³á,
çîêðåìà, 9 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî

23 îäèíèö³ çáðî¿
òà 561 áîºïðèïàñ

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 1,625 ìëí ãðèâåíü
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Замість будування –
купівля

Уряд затвердив порядок видачі
коштів на покупку житла сім’ям загиблих
військовослужбовців. Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман зазначив,
що «питання забезпечення житлом сімей
загиблих військовослужбовців – зміна
системи отримання такого житла: замість
того, щоб будувати це житло, людям
необхідно дати кошти, щоб купити житло
там, де вони вважатимуть за необхідне».
У свою чергу віце-прем’єр-міністр Павло
Розенко підкреслив, що Міністерство
соціальної політики має докласти зусиль
для оперативного інформування місцевих
органів влади і громадськості про методи
реалізації прийнятого рішення.
Світлана ДЕЙЧУК

На пенсію –
достроково

Верховна Рада внесла зміни
до законодавства України щодо
пенсійного забезпечення учасників
АТО, а також членів їхніх родин. Так,
право на призначення пенсії за віком
отримають чоловіки після досягнення
55 років (при наявності страхового
стажу 25 років) та жінки віком 50 років
(при наявності страхового стажу 20
років). Такою преференцією зможуть
скористатися військовослужбовці,
особи начальницького та рядового
складу органів внутрішніх справ, які
брали безпосередню участь у АТО, а
також особи, які у складі добровольчих
формувань брали безпосередню участь
в АТО за умови, що в подальшому
такі добровольчі формування були
включені до складу Збройних Сил
України, Міністерства внутрішніх справ,
Національної гвардії чи інших військових
формувань.
Окрім того, пільговим виходом на
пенсію мають право скористатися військові
(резервісти, військовозобов’язані), особи
рядового, начальницького складу, які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, отриманих під час участі в
АТО.
Аналогічне право на призначення
пільгової пенсії за віком отримали
дружини (чоловіки), якщо вони не уклали
повторний шлюб, а також батьки вояків,
які загинули (померли) при виконанні
обов’язків військової служби.
Юрій ЗАНОЗ

Усіх медиків –
у стрій

Верховна Рада зобов’язала студентівмедиків та фармацевтів проходити
військову підготовку офіцерів запасу
медслужби. Відповідні зміни внесено
до статті 11 закону «Про військовий
обов’язок і військову службу». Законом
встановлюється, що військову підготовку
за програмою підготовки офіцерів
запасу медичної служби в обов’язковому
порядку проходять громадяни України, які
отримують освітній ступінь вищої освіти
у вищих медичних, фармацевтичних
навчальних закладах, придатні до
військової служби за станом здоров’я та
морально-діловими якостями. Крім того,
зазначається, що порядок проведення
військової підготовки визначається урядом
за поданням Міноборони, погодженим із
центральним органом виконавчої влади
у галузі освіти і науки, а для підготовки
офіцерів запасу медичної служби – також
з центральним органом виконавчої влади в
галузі охорони здоров’я.
Василь ДРОЗДОВ
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №442/2016
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня захисника України

За вагомий 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 Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
МЕТЕХУ Андрія Юрійовича – капітана 3 рангу
ПОНОМАРЕНКА Костянтина Дмитровича – підполковника
Нагородити орденом «За мужність» ІІІ ступеня
ГАЙДУКА Євгена Миколайовича – старшину
ЗУБКА Ігоря Івановича – старшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького
ГУРУ Олександра Івановича – полковника
СМІРНОВА Владислава Анатолійовича – капітана 1 рангу
Нагородити медаллю «За військову службу Україні»
ХЛОПОВА Олексія Вікторовича – прапорщика
Нагородити медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня
АНДРІАНОВА Олексія Сергійовича – старшого прапорщика
Нагородити медаллю «Захиснику Вітчизни»
БРЕЗВИНА Романа Богдановича – старшину
ВОЙТКОВА Ігоря Анатолійовича – прапорщика
РУДНИЦЬКОГО Юрія Євгеновича – старшого прапорщика
Президент України П. ПОРОШЕНКО
12 жовтня 2016 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №455/2016
Про присвоєння військових звань
1. Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору
КОСІКУ Сергію Миколайовичу – начальнику Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
2. Присвоїти військове звання генерал-майора полковнику
КРИЖАНІВСЬКОМУ Ігорю Миколайовичу – заступнику дирек-

тора департаменту – начальнику управління організації оперативнорозшукової діяльності Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Президент України П. ПОРОШЕНКО
14 жовтня 2016 року

народна підтримка

Аби кожен ветеран позбавлявся болю ран
Центральний клінічний
госпіталь Держприкордонслужби
в Києві, завдяки підтримці
волонтерів, отримав у подарунок
сучасний ультразвуковий апарат,
вартістю близько 600 тисяч
гривень. Крім того, лікувальному
закладу передали антисептичні,
дезінфікуючі засоби, якісні розхідні
матеріали: шприци, системи для
крапельниць, рукавички тощо.
Олег БОЙКО
Ультразвуковий апарат LDM HP німецької компанії Wellcomet – це корисна і
затребувана сьогодні річ для відомства,
особовий склад якого бере участь у бойових
діях.
– У нас дуже багато людей, які отримали
поранення і які мають наслідки посттравматичних синдромів, – зазначив під час передавання апарата госпіталю начальник управління медичного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби генерал-майор
Валентин Волоха. Він наголосив, що після
лікування із застосуванням такої апаратури
постраждалі відчували покращення. У них
проходив тривалий біль.
У ефективності апарата фахівці та пацієнти
госпіталю могли пересвідчитися на практиці
протягом майже шести місяців. Компаніяпостачальник спершу надала прилад для

ознайомлення на 3 місяці, потім ще майже 3
місяці не поспішала забирати апарат у прикордонників. Згодом знайшлися спонсори, які
профінансували закупівлю цього девайсу для
госпіталю.
Олена Петракевич – начальник відділення медичної реабілітації та фізіотерапії,
де використовується LDM HP, зауважила, що
він ефективніший, ніж решта ультразвукових
приладів, які є у відділенні. Вона розповіла,
що за допомогою нової техніки уже проліковано близько півсотні пацієнтів, і практично
у всіх спостерігався позитивний ефект. Переважно апарат використовувався для зняття
больових синдромів опорно-рухового апарату
та м’язів. Також ефективними виявилися і
дерматологічні та косметологічні функції –
для розсмоктування рубців, лікування рваних
ран тощо.

Валерий Девко – директор компаніїпостачальника медичного обладнання – розповів, що таке обладнання сьогодні ефективно
застосовуються в країнах Європи, Японії,
Кореї. Виріб здатен виконувати 42 програми, з
яких 22 – це лікування болю, 12 дерматологічних і 8 режимів – косметологічних.
Зважаючи на багатофункціональність та
високу ефективність ця апаратура популярна
у спортивній медицині і дозволяє травмованому атлету в 2-3 рази швидше повернутися
до тренувань. Відповідно, можна сподіватися,
що українські прикордонники зможуть в 2-3
рази швидше відновлюватися після поранень,
травм чи хвороб.
Крім іншого, під час вручення прикордонникам описаної диво-техніки та
інших медичних засобів представники двох
німецьких компаній-виробників запросили
начальника управління охорони здоров’я
Адміністрації Держприкордонслужби та
начальника Львівського госпіталю ДПСУ на
виставку сучасного медичного обладнання
в Німеччину, а також обговорили питання
щодо залучення своїх представників до
проведення занять з медичним персоналом
Держприкордонслужби України.
Представник волонтерського руху Юрій
Харченко, який вже близько двох років опікується проблемами прикордонного госпіталю і,
власне, організував кілька проектів з надання
допомоги, заявив, що й надалі намагатиметься
допомагати центральній медичній установі
Держприкордонслужби. А ще більше зусиль
докладатиметься для розгортання госпіталю
в Харкові.
– Саме його потрібно сьогодні укомплектовувати, адже це найближчий регіон до передової, де зараз іде війна, – наголосив волонтер. n
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гарячі будні

підростаюча зміна

Свинська
контрабанда

Зустріч зі Службою
14 жовтня з нагоди свята
Покрови Пресвятої Богородиці
та Дня захисника України
Мобільний прикордонний загін
приймав гостей – учнів шкіл
столиці та Київської області в
рамках уже традиційного заходу
«Я – патріот України».
Володимир ПАТОЛА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Перед маленькими українцями виступили
представники Академічного ансамблю пісні
і танцю Держприкордонслужби України, а
також продемонстрували свою майстерність
кінологи з собаками. Натомість діти мали
можливість потримати в руках зброю, посидіти у справжній бойовій техніці, а головне –
поспілкуватися з вартовими рубежів. Родзинкою програми стали конкурси зі спортивних
та військово-спортивних дисциплін.
– «Я – патріот України» – це захід патріо
тичного спрямування, який уже став традиційним для прикордонників, – зазначив перший

заступник Голови Державної прикордонної
служби України генерал-лейтенант Василь Серватюк. – Сьогодні до нас приїхали близько 300
школярів з Києва, Білої Церкви та Попільні.
З одного боку такі зустрічі дають можливість нашим дітям відчути себе громадянами
України, познайомитися з людьми, які захищають кордони нашої держави. Ми намагалися зробити цей захід креативним, не зовсім
стандартним і військовим. З іншого – кожен,
хто був у зоні АТО, бачив, що листи та малюнки
наших дітей у розташуванні частин та у бліндажах – це обереги, те, що зігріває і підтримує
не тільки прикордонників, а й усіх захисників
нашої Вітчизни у фронтових умовах. Тому ми
й висловлюємо гостям свою вдячність, адже
розуміємо, що вони теж патріоти, і саме вони –
майбутнє нашої держави.
Школярі мали можливість досхочу посидіти в бойовій техніці. Найбільш вправні – тренувалися збирати й розбирати зброю. Яскраву
феєричну демонстрацію можливостей своїх
підопічних організували кінологи. Службові
собаки не лише шукали вибухові пристрої, але
й стрибали через кільця з вогнем, демонстрували свою стройову виучку. До участі в деяких
елементах запросили найсміливіших дітлахів,
тож радості малечі не було меж.

Найактивніших маленьких патріотів зігрівали спортивні конкурси. Традиційні козацькі
забави, перетягування канату, естафета зі
зброєю і засобами захисту, можливість вправлятися у влучності стрільби та метання дротиків не давали малечі часу сумувати.
– Тут дуже цікаво, – ділиться враженнями Антон Черненко, учень школи № 305 м.
Києва. – особливо сподобалися собаки, коли
вони шукали вибухівку. Якби я міг купити або
взяти собаку, вибрав би чорну вівчарку.
А от 12-річній Каті Пушкар з Києва найбільше
сподобалася техніка, а особливо, що можна оглянути усе всередині. Дівчинці лише жаль, що
немає можливості «поїздити та постріляти».
Натомість вчитель української мови та літератури 280-ої школи м. Києва Олена Юденко
дивиться на все з професійної точки зору:
– Можна довго говорити про різні речі у
класі, але краще один раз побачити. Таких
зустрічей треба проводити більше тому, що
це реальне патріотичне виховання. Крім того,
спортивні змагання, можливість побачити
зброю і техніку своїми очима, розпитати про
все, що цікавить, професіоналів, – це маса
позитивних емоцій
А що може бути прекраснішим, ніж радість
дитини?..
n

пам’ять

«Гонці озброєнь» –
стоп!

Реалізовуючи інформацію, котру
надали українські прикордонники,
на Одещині спільна міжвідомча
група у складі співробітників
оперативних прикордонних
підрозділів, Подільського
районного відділу поліції, СБУ та
міжрайонної прокуратури здійснила
санкціоновані обшуки в місцевих
жителів Подільського району. Таким
чином, у місті Подільськ виявлено
та вилучено три гранати РГД-5,
а в селі Любомирка – гранату до
підствольного гранатомета та дві
гладкоствольні рушниці зі знищеними
номерами. Зброю, боєприпаси та
власників помешкань доставлено
до відділу поліції. На даний час
проводяться слідчі дії.
Сергій ЯКИМЕЦЬ

Літаючі цигарки

Щоб свіча не згасла…
Максим БОЯР

У селищі Окни, що на Одещині, відбулося відкриття меморіалу
прикордоннику, молодшому сержанту
Миколі Антипову та усім воїнам, полеглим у зоні АТО.

Реалізувавши оперативну
інформацію, донецькі прикордонники
успішно запобігли незаконній спробі
переміщення до зони АТО чималої
кількості м’ясної продукції. В районі
села Мар’їнка, близько кілометра від
лінії розмежування, прикордонники
зупинили для перевірки вантажівку.
Як з’ясувалося, в кузові авто
знаходилося 7 500 кг
свинини. 35-річний українець,
котрий власне кермував вантажівкою,
пояснив, що товар він перевозив
до лінії зіткнення за попередньою
домовленістю між власником
і невідомими особами. Наразі
вилучену свинину прикордонники
передали компетентним органам.
Попередня сума оцінки склала 450
тисяч гривень. Загалом, протягом
поточного року прикордонники
припинили 127 спроб незаконного
переміщення м’яса та м’ясопродуктів
через лінію розмежування на
загальну суму понад 3,5 мільйона
гривень.
Олександр ТИХОНОВ

У режимі вільного мікрофону до присутніх
звернулася бабуся Миколи Антипова – Людмила Володимирівна, очільники місцевої
влади, ветеранських та громадських організацій селища і району.
– Хлопці, яких зараз уже немає поруч з
нами, прекрасно знали, що таке обов’язок
перед державою, а також, що накази не обговорюються. Ціною власного життя вони захищали мирне небо над головами наших сімей.
Мені хочеться, аби місцеві мешканці пишалися та пам’ятали наших воїнів. Ми ніколи не
забудемо героїв, – підкреслив у своєму виступі
голова РДА Окнянського району Володимир
Гавриш.
По завершенні офіційної частини відбулося покладання квітів і молебень за загиб
лими. Підтримали захід своїми виступами й
представники місцевого Центру культури та
дозвілля, а також різноманітні народні творчі
колективи Окнянщини.
Монумент виготовлено за кошти
районного та селищного бюджетів. За
рішенням жителів селища іменем загиблого воїна названо колишню вулицю
Леніна.
n

Прикордонники відділу «Тиса»
Чопського загону зафіксували
політ безпілотного літального
апарата дистанційного керування.
Відразу ж разом із взаємодіючими
підрозділами розпочато пошукові
заходи. Як результат, неподалік
від державного рубежу охоронці
кордону виявили квадрокоптер типу
дрон «8 гвинтів» і чоловіка, який
імовірно здійснював керування ним
та переправляв цигарки до Угорщини.
Як тільки прикордонний наряд почав
наближатися, невідомий вдався
до втечі та намагався заховатися
у кущах. Однак правоохоронці
затримали порушника, який
виявився жителем Чопу. Крім
того, біля квадрокоптера виявлено
сумку з пакунком у 16 блоків
сигарет «Мальборо» українського
виробництва та ще 16 блоків
сигарет, прикріплених до самого
літального апарата. Наразі стосовно
затриманого українця складено
відповідні адміністративні документи
та передано представникам
Національної поліції у Закарпатській
області. Водночас передано і
виявлений безпілотний літальний
апарат.
Наталія ЄСЬКІНА
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наука і техніка

Від «Еврики» – до перемоги!

Грізний «Дуплет»
Новинка від Укроборонпрому – бойовий модуль з такою назвою
привернув особливу увагу як українських учасників виставки, так й
іноземних гостей. Пара гармат ЗТМ, здатних вести вогонь на дистанції
до чотирьох тисяч метрів – основа «Дуплету». Вони доповнені чотирма
протитанковими керованими ракетами з дальністю ураження бронетехніки до п’яти кілометрів, двома 7,62 міліметровими кулеметами
ПКТ і автоматичним станковим гранатометом. За наведення зброї
відповідає повністю комп’ютеризована система управління вогнем,
тепловізор, далекомір і лазерний канал наведення ракет. Оскільки
балістика АГС суттєво відрізняється від інших зразків озброєння, для
нього виділено окрему систему прицілювання. Гармати ЗТМ можуть
вести вогонь по черзі, що не дає їм перегріватися та дозволяє економити боєкомплект, або працювати в парі, створюючи шквал вогню,
здатний без проблем «зрізати» повітряну ціль чи дістати ворога за
серйозним укриттям. Комплекс може монтуватися на різних зразках
техніки. Представлена на виставці версія адаптована під встановлення на БМП-2. На сучасному полі бою практично немає цілей, які
«Дуплет» не зміг би нейтралізувати максимально швидко, економно
та ефективно.

Висуваючись
у зону бойових
дій на початку
антитерористичної операції
наші військові
змушені були
своїм коштом
чи за допомогою волонтерів
закуповувати
безліч елементів
спорядження.
Поношене та
потерте екіпірування, що
відслужило
своє в іноземних арміях,
починаючи від
термобілизни
та взуття,
і закінчуючи
ножами й саперними лопатами,
у порівнянні зі
ще радянськими
зразками, викликали нав’язливу
думку: люблять
«капіталісти»
своїх військових.
Усе в них зручно,
продумано,
зроблено для
людей. Виставка
«Зброя і безпека
– 2016» яскраво
продемонструвала: сьогодні
науковці із вченими ступенями
та винахідникисамоуки, дрібні
підприємці,
державні концерни та волонтери роблять
усе можливе,
щоби зберегти
життя українського воїна, а
також максимально полегшити
його важку
та небезпечну
роботу.

Точний «Тайпан»
Бойовий модуль «Тайпан» – також дітище
Укроборонпрому. Він оснащений парою 23-мілімет
рових гармат, не настільки потужний як «Дуплет»,
проте вражає своєю точністю, універсальністю та
практичністю. Комплекс веде ефективний вогонь
по піхоті, легкій бронетехніці та повітряних цілях
на відстані до 1800 метрів і може встановлюватися як на техніці, так і на оборонних спорудах і
укріпленнях. Передбачена можливість управління
вогнем дистанційно. Навіть якщо виведена з ладу
силова установка автомобіля чи ворожим осколком
перебитий електричний кабель живлення – «Тайпан» в автономному режимі енергозабезпечення
вестиме спостереження та вогонь під керуванням
оператора щонайменше три години. Розумна електроніка здатна автоматично супроводжувати вказану ціль та стріляти по ній до повного знищення,
враховуючи погодні умови й поправки на рух.

Розвідник «Піранья»
Бойовий дистанційно
керований багатофункціо
нальний комплекс, представлений заводом «Ленінська кузня», ще менший
від своїх родичів. Гумові
гусениці зменшують виразність слідів та підвищують
прохідність, а при підключенні відповідної апаратури
дозволяють вираховувати
противника за сейсмічними
показниками. «Піранья»
спеціалізується на акустичній, оптичній, тепловій,
радіотехнічній розвідці,
здатна виявляти лазерне
опромінення та оптичні
прилади ворога. При
небажаній зустрічі «рибка»
«огризнеться» 12,7-міліметровим кулеметом НСВТ
або 40-міліметровим автоматичним гранатометом.
Вона може в автоматичному режимі супроводжувати та охороняти вказаний
об’єкт, рухатися в колоні,
самостійно за наперед
визначеним маршрутом, а
при повній втраті сигналів
управління повернеться на
базу без сторонньої допомоги. За потреби, в автоматичному режимі прикриє
відступ живих побратимів.
Радіус дії робота – до 10
кілометрів.

Швидке «Шило»
Чернігівський науково-дослідний центр «Обрій» представив бойовий модуль «Шило», вагою всього 250 кілограмів.
Один оператор може здійснювати управління чотирма кулеметами (за необхідності крупнокаліберними), або комплексами
автоматичних і протитанкових гранатометів, розкиданими на
10 кілометрів по фронту чи встановленими на бойових машинах. У разі недостатності вогневої потужності комплекс визначає координати цілі й подає запит вогневої підтримки силами
старшого товариша через систему ГІС «Арта». Якщо необхідно
стріляти непрямою наводкою, наприклад при підступі против
ника під прикриттям густої рослинності, вогневі засоби здатні
вести перехресний вогонь по цілі за координатами, переданими
БПЛА. При цьому оператору, який не полінувався належним
чином обладнати укриття, ніхто не заважає замість того, щоб
ризикувати життям серед куль і осколків, попивати каву в бліндажі під час бою, знищуючи противника рухом джойстика.
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Штурмовик «Фантом»

Снайпер «Мисливець»

Утішив цілий ряд самохідних
безпілотних платформ, здатних підвозити боєприпаси, евакуювати поранених під час бою, забезпечувати розмінування та постановку мінних загороджень, а за необхідності – вражати
ворога вогнем крупнокаліберних
кулеметів. Найбільш «доросла» розробка, яка з’явилася на світ завдяки
конструкторам підприємства «Спецтехноекспорт» ДК «Укроборонпром»,
– міні-бронетранспортер «Фантом».
Запас ходу «малюка з характером»
– до 20 кілометрів. Керування –
через оптико-волоконний кабель
або захищений радіоканал. Оптичні
системи дозволяють вести прицільний вогонь у будь-яку пору доби на
відстані більше кілометра. «Фантом»
«уміє користуватися» найрізноманітнішими зразками озброєння аж до
протитанкового ракетного комплексу
і здатен працювати в якості засобу
вогневої підтримки при штурмових
операціях.

РСВК-М (роботизований спостережновогневий комплекс) «Мисливець» – створений конструкторами-волонтерами Благодійного фонду допомоги захисникам Вітчизни
та їхнім сім’ям «Коло». За низкою показників
він дещо скромніший від «Фантома», адже
за проектом стояла ініціатива небайдужих,
а не потужності держави. «Мисливець», за
своїм покликанням, снайпер-розвідник. Його
електрична силова установка практично безшумна, не відображається як теплова ціль і
разом з акумуляторами здатна забезпечити
автономний рух протягом 8 годин або ж до
двох тижнів очікування в засідці. Комплекс
дозволяє коригувати прицілювання з точністю
0,15 кутової хвилини, що у сім разів точніше,
аніж у найближчих значно дорожчих аналогів (нормою вважається 1 кутова хвилина).
Унікальна система стабілізації та пристрій
зниження шумності стрільби дозволяють з
кулемета НСВТ під час випробувань класти
одиночними пострілами ростові мішені
на дистанції 1300 метрів. ПБС робить звук
пострілу тихішим на 40-50 відсотків, розсіює його та приховує полум’я, що на дальній

Вони дозволяють натиском однієї
кнопки поставити прицільну сітку в
точку влучання кулі. При цьому снайпер
економить максимум часу. Нічна оптика
не активна, не видає ніяких випромінювань. Дальномір має таку довжину
хвилі, яку не фіксує жоден поширений
серійний пристрій.
– Приціл з 50-міліметровою лінзою
дозволяє працювати вночі на дистанції
до одного кілометра, з 75-міліметровою –
на відстані до півтора кілометра – зазначає начальник виробництва компанії
Максим Волков. – Також ми представляємо зйомний балістичний калькулятор у якості насадки на денний приціл.
Виконує усі ті ж функції. Має дальномір,
компас, блютуз для зв’язку з мобільним
додатком. Так само, як і тепловізійний
пристрій, він вимірює відстань і видає
потрібну поправку. Снайперу залишається виставити поправку на денній
оптиці і вести вогонь. Важить насадка
всього 400 грамів.

«Ні, мамо, не промок»
Стенд Групи ТОВ «Талан пром»
представлений у вигляді станка, який
імітує навантаження при ходьбі на
взуття, занурене у воду. Просимо представника зупинити механізм та перевіряємо берци, над якими «знущається»
безжалісна машина. Стінки зсередини
дещо прохолодні від вологи, але не
мокрі, вода у взутті відсутня.
– При пошитті ми використовуємо підкладку фірми «Гортекс»,
– пояснює заступник головного
технолога підприємства Юрій Банзак. – Мембрана випускає піт, але
не пропускає вологу всередину, що
дозволяє ходити по калюжах. Пара
взуття витримує два тижні безперервної роботи такого тестового апарату.
Конкретно ця модель не продається
вроздріб – лише за державним замовленням. На сьогодні ми випустили
близько ста тисяч пар, більшість
з яких успішно використовуються
Збройними Силами України.

дистанції не дозволяє ворогу виявити, звідки
ведеться вогонь. «Мисливець», який заздалегідь висунувся на позицію, дозволить забрати
живого бійця з сектору ворожого обстрілу,
уникнути виснаження та переохолодження
особового складу під час дозорної служби й
засідок – переконані волонтери.

P.S.

Смертоносний погляд
Українська компанія «Thermal
vision technologies», відома під трендом
«Archer», представила новинку цього
року – тепловізійний приціл у двох
варіантах виконання з лінзами 50 і 75
міліметрів. Вага пристроїв 1,6 та 1,8
кілограма відповідно. Це снайперські
комплекси з дальноміром, метеостанцією та балістичним калькулятором.
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Серветки
для другаавтомата
Сержант Олександр Морозов протягом 2014–
2015 років служив у 95-ій десантно-штурмовій
бригаді. Пройшов рейд, аеропорт, брав участь у
розблокуванні 32-го блокпоста. Хлопець не мав
часу ставати жертвою посттравматичного синдрому: він проаналізував набутий досвід, обрав
конкретне, посильне для себе завдання і вирішив
полегшити життя побратимам.
У ході інтенсивних бойових дій однією з
проблем бійців була чистка зброї. Пластикова
ємність з маслом при пошкодженні загрожує
зіпсувати вміст рюкзака, у бойових умовах не
завжди є можливість розкластися для чистки,
заляпані руки та форма бійців стають окремою проблемою в розвідці: ворог може почути
запах. Іноді видаються різні масла, а це недобре
для зброї. Результат експериментів з хімічним складом та матеріалами основи виявився
геніально простим: серветки для чищення. Вони
дозволяють прискорити догляд за «стріляючим
братом», економити час і зусилля, а головне –
збільшити термін експлуатації індивідуальної
стрілецької зброї, адже при належному догляді
вона живе вдвічі довше. На виставці Олександр
Морозов презентує продукцію у якості заснов
ника і співвласника фірми «Clean shot».
– У комплекті 100 жорстких масляних
серветок і стільки ж дещо м’якших сухих. Однієї
пари вистачає, щоб відчистити АК після 500
пострілів. – зазначив Олександр. – У Державній прикордонній службі України вже провели
випробування і підтвердили, що це дійсно
хороша корисна продукція. В Міноборони –
тривають відомчі випробування. Представники
Нацгвардії до кінця місяця обіцяють результат
тестування зразків.

Виставка з кожним роком викликає все більшу зацікавленість не лише
вітчизняних промисловців і військових,
але й іноземних бізнесменів, дипломатів та керівників силових відомств.
Цього року почесними гостями форуму
стали міністр національної оборони
Республіки Румунія Міхней Моток,
керівник Бюро національної безпеки
Польщі Павел Сольох та багато інших.
Ярослав Кураціна, очільник словацької
компанії Grand Power s.r.o., яка непогано зарекомендувала себе на міжнародному ринку озброєння, підписав
договір з представниками Укроборонпрому про спільне виробництво вогнепальної зброї.
Якщо проект буде вдалим, у перспективі слід очікувати на зміну недостатньо потужних і точних ПМ та
незручних для стрільби чергами АПС
появи сучасних пістолет-кулеметів
і пістолетів, виготовлених за стандартами НАТО. Для вартових рубежів легкі та ефективні засоби вогневого враження на малих і середніх
дистанціях незамінні під час служби
в пунктах пропуску, затримання
порушників у приміщеннях чи транспортних засобах, де важлива висока
скорострільність і зупиняюча дія при
малій пробивній здатності, а також
у якості зброї персонального захисту
водіїв і навідників бойової техніки.
Загалом на демонстраційних стендах
представили свої розробки зброярі із
22 країн.
Більшість представлених на
«Зброї та безпеці – 2016» проектів
відповідають основним принципам
військового постачання: максимально прості, легкі, надійні, технологічні та дешеві. Дуже багато
цікавих і перспективних рішень. Нові
винаходи добре інтегруються в систему уже існуючих виробів. Лейтмотив виставки та головне призначення більшості зразків – не просто
завдати максимального ураження
противнику, але й стати добрими,
зручними, надійними і практичними
помічниками українських військових.
На виставці побував
Володимир ПАТОЛА,
фото автора
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безпека руху

Дорога: дивимося в оба
Про безпеку на дорозі
потрібно дбати завжди, а не
лише в рамках обмежених у
часі й офіційно проголошених
профілактичних заходів. Саме
цим і займається персонал
служби безпеки дорожнього руху
Держприкордонслужби.

Аліна ДАНИЛЮК
БЕЗПЕКА – ПОНАД УСЕ
Основними причинами аварій на українських автошляхах є керування в нетверезому стані, перевищення швидкості,
правил маневрування та недотримання
дистанції.
2015 року сталося 41 ДТП з участю службового транспорту ДПСУ та ще 57 прикордонники скоїли на особистому. За дев’ять
місяців цього року 23 – на службовому і 47
– на власному. Більшість неприємних ситуацій трапилася не з вини наших колег.
Особливо важким минулий рік у цьому
плані видався для Східного регіонального
управління. Адже 17 ДТП скоєні саме тут.
Двоє військових та одна цивільна людина
загинули. Причина – вживання водіями
оковитої!
Аби запобігти трагедіям, у відомстві
постійно працює персонал служб дорожнього руху.
Так, перед виїздом заступник начальника прикордонного загону – начальник
інженерно-технічного відділу проводить
інструктаж для водія та старшого машини.
Якщо ж авто прямує за межі гарнізону, то
інструктує командир. Сідаючих за кермо,
оглядає медичний працівник, адже від
самопочуття того, кому довірено державою
техніку, напряму залежить безпека пасажирів та інших учасників руху.
Ефективними проявили себе раптові
перевірки. Це коли на маршрутах руху
виставляються пости. Службове авто зупиняють для перевірки документів і стану
транспорту. Також шофери один раз на рік
проходять тестування на знання будови
автомобіля і Правил дорожнього руху.
– Все це у комплексі дає змогу, так би
мовити, тримати водія в тонусі, – зазначає
начальник служби безпеки дорожнього руху

Адміністрації Держприкордонслужби майор
Володимир Тищук.
Коли для служби за кермом розглядаються строковики, перевага надається тим,
хто має реальний досвід керування авто.
Проте обов’язково з ними проводяться
практичні та теоретичні заняття.
Певні труднощі виникають у ході роботи
з військовослужбовцями – власниками особистих авто. Адже тут єдина форма роботи –
це інформування. Тому постійно доводиться
застерігати автолюбителів від виїздів уночі
та за складних погодних умов. До речі, найчастіше дорожньо-транспортні пригоди стаються на вихідні.
Крім того, як метод профілактичної
роботи використовується розміщення повідомлень про найбільш резонансні ДТП на
інформаційних стендах у підрозділах.
УВАГА! ДІТИ НА ДОРОЗІ!
Нещодавно у Службі завершився місячник «Увага! Діти на дорозі!», до проведення
якого було залучено представників Національної поліції. Це актуально, зважаючи на
початок нового навчального року. Суттєво
ускладнюють дорожню обстановку й особ
ливості осінньо-зимового періоду (тривалість світлої частини доби, зчеплення коліс
авто з покриттям тощо).

Статистика Нацполіції свідчить, що
цього року в Україні з вини дітей скоєно 224
дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок
яких загинуло сім маленьких українців та
травмовано 232 дітлахи. Основні причини
– перехід дороги в невстановлених місцях, а
також неуважність.
З огляду на це для персоналу Служби
проведено заняття з безпечного кермування, під час яких додатково наголошено
на максимальній увазі та обережності у
перші місяці нового навчального року.
Ефективна робота неможлива й без
занять із найменшими учасниками руху.
Тому прикордонники, у яких є діти,
повинні разом із дітлахами повторити
Правила дорожнього руху, пройти з ними
дітьми безпечним шляхом до школи і назад
та розповісти їм про можливі небезпечні
ситуації. Та кращим за будь-які розповіді є
позитивний приклад батьків.
Не забули поліцейські наголосити й
на посиленні відповідальності за керування транспортними засобами у стані
алкогольного чи наркотичного сп’яніння
чи під впливом лікарських препаратів.
Якщо водій вперше попався за нетверезе
водіння, штраф становить 10 200 гривень.
Додатково – позбавлення права керування на один рік. Повторне протягом

двох років затримання з цього приводу
обійдеться у 20 400 грн та позбавлення
права керування транспортними засобами на три роки.
ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬОЗИМОВОГО ПЕРІОДУ
Незамінним також є контроль за технічним станом транспорту, особливо в осінньозимовий період. У Службі з 19 по 23 вересня
вже проведено підготовчий етап, під час
якого визначено перелік техніки, що підлягає обслуговуванню, і відповідальних за
виконання робіт. Також підготовлено приміщення, обладнано робочі місця та закуплено необхідні запчастини.
Основний етап (з 26 вересня по 28 жовтня) передбачає практичне обслуговування
авто. Основна увага – промиванню системи
охолодження двигуна, паливного бака,
перевірці систем живлення і гальм, карбюратора та паливного насоса, гальмівних
накладок, заміні шин відповідно до сезону.
При цьому обов’язково враховуються рекомендації виробника автомобіля.
Завершуються сезонні роботи технікостройовими оглядами та обов’язковим технічним контролем транспорту протягом
1 листопада – 16 грудня, коли перевіряються
якість та повнота проведених робіт.
n
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психологія
У житті всі ми
проходимо певні етапи
змін як в організмі, так
і в нашій особистості.
Такі переходи зазвичай
супроводжуються так
званими кризами. На
думку психологів, вони
обумовлені, передусім,
руйнуванням звичного
сприйняття соціального
середовища, розвитком
та виникненням інших
критеріїв оцінки
життєвих цінностей, які
більш відповідають новому
рівню психологічного
зростання особистості.
Криза середнього віку –
відносно нове поняття у
психології, тому спробуємо
проаналізувати причини і
суть цього явища.

Долаємо кризу середнього віку
Андрій БАКАЙ
ЩО ТАКЕ
КРИЗА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ?
Втома. Роздратованість. Хандра. Розпач.
Депресія. Здається, в житті немає нічого, що
може викликати позитивні емоції. Не дають
спокою питання про сенс життя і власне
покликання. Забув посадити дерево, не побудував будинок або не довелося виростити
нащадків. А якщо посилити це віковими
змінами організму та згасанням гормональної активності? Вимальовується така собі
безрадісна картинка людини в біологічній
середині свого життя. Усвідомлення того, що
попереду залишилося трохи менше активного життєвого часу, ніж проведено, не додає
позитиву.

тивні дії та показове небажання виконувати
службові обов’язки. Втрата життєвого сенсу та
інтересу до подій і оточення. Мабуть, більшість
людей стикалася з такими станами.
Після 40–45 років в організмі людини
активно запускаються біологічні процеси
старіння. Особливо під вплив кризи підпадають цілеспрямовані особи, які звикли ставити перед собою мету і досягати її. У таких
людей розвивається самокритика, вимоги
до себе збільшуються, а власні життєві
досягнення применшуються. Це негативно
позначається на самооцінці, а також провокує конфлікти на службі та в сім’ї.
Водночас людина може замкнутися в собі.
Імпульсивно шукатиме вихід із глухого кута:
намагатиметься змінити роботу, сім’ю. Психологи застерігають: нічого не треба змінювати.
Передусім потрібно зупинитися, заспокоїтися,
зробити паузу й далі рухатися своїм шляхом.

них мов допоможуть розширити коло знайомих і власних захоплень.
Не варто забувати про здоров’я. Необхідно підтримувати фізичну активність, адже
під час інтенсивних навантажень в організмі
виробляється достатня кількість гормонів, які
відповідають за гарний настрій і самопочуття.
Крім того, фізичні вправи допоможуть бути у

ВИХІД Є!
Що ж робити, щоб швидше і легше
подолати проблему? Насамперед допоможе
улюблена справа. Потрібно знайти хобі, яке
приносить задоволення. Це може бути риболовля, полювання, заняття в саду, творчість
тощо.
Потрібно переглянути режим праці та
відпочинку. Спортивний зал, курси інозем-

чим досягненням і приводом гордитися
собою. Адже тільки власне бажання та
сила волі допоможуть досягнути результату.
Крім того, варто спробувати те, про що
давно мріяли. Адже втілення мрій в життя
додає яскравих барв у буденність. Приміром, можна навчитися керувати автомобілем або стрибнути з парашутом.

Особливо під вплив кризи підпадають цілеспрямовані
особи, які звикли ставити перед собою мету і досягати її.
формі, а це, у свою чергу, уповільнить процеси
біологічного старіння. Також заняття спортом
допоможе впоратися з думками та стимулюватиме рухатися до нових перемог.
Відмова від шкідливої звички, наприклад паління, теж може стати мотивую-

Не варто думати,
що криза стосується
тільки слабких людей.
Що ж таке криза середнього віку? На
думку психологів, це певний період, коли
аналізується життєвий шлях та виникає
потреба в «перезавантаженні» ціннісних орієнтирів. А в традиційній медицині симптоми
кризи середнього віку поділяють на психологічні та фізіологічні. До психологічних належать: дратівливість, зниження лібідо, втома,
депресія, поганий настрій, смуток і апатія.
Фізіологічні симптоми проявляються випадінням волосся, скутістю у м’язах і суглобах,
сухістю шкіри, збільшенням ваги, загостренням хронічних захворювань. Людина довше
відновлює сили після фізичних навантажень
і хвороб, а також швидше втомлюється.
Варто зазначити, що у чоловіків і жінок
кризовий період різний. Так, у жінок
йдеться про вік від 30 до 35−36 років. Саме
в цей період життя починають з’являтися
перші зморшки, відбуваються гормональні
зміни, уповільнюється метаболізм, що може
призвести до зміни ваги. У чоловіків криза
починається на кілька років пізніше.
Спробуємо приміряти прояви кризи на
себе. Невдоволення результатами праці чи
своєю роботою, грошовим утриманням, умовами проживання, сім’єю, подіями в світі тощо.
Нестабільний настрій і ексцентрична поведінка.
Роздратованість чужими успіхами. Демонстра-

Також важливо в цей важкий період не
перевтомлюватися. Корисним буде чергувати періоди активності зі спокійним відпочинком, наприклад із сім’єю або друзями. У колі близьких всі проблеми здаватимуться не такими складними, а головне
– відчуття підтримки надасть життєвої
наснаги.

ВСЕ МИНАЄ
Скільки ж триває криза? Все залежить
від вчасного розуміння проблеми. Якщо
людина зрозуміє, що з нею відбувається,
знайде нові ресурси для змін, то цей період
мине швидко. Для більшості це своєрідний
ріст особистості. Адже після кожної кризи
людина змінюється і стає щасливішою.
Проте, якщо вікова криза довго не проходить, то варто звернутися до фахівця.
Деякі люди, так би мовити, переносять
цю «недугу» безсимптомно. Здебільшого
таке непомітне протікання кризи середнього віку притаманне морально сильним
і цілісним особистостям. Проте не варто
думати, що криза стосується тільки слабких людей. Адже це зовсім не так. Просто
у всіх вона проходить індивідуально, тому і
втрати, і досягнення теж у кожного різні.
В одній із медичних шкіл Сан-Франциско
вчені дійшли висновку, що процес старіння
людини не запрограмований в її генах, а
визначається біологічним годинником в
мозку. Наприклад, якщо середній вік, за
вашими уявленнями, починається в 35 років,
то це «запускає» механізми біологічного старіння. Тобто ми самі вирішуємо, коли вступити у середній вік, а коли приходити старості.
Тож усім тим, хто зараз проходить через
кризовий період, можна порадити не відкладати життя на потім, а радіти кожному прожитому дню. Шукайте підтримку у дружини або
чоловіка, у дітей і давніх друзів. Психологи
радять не намагатися змінити своє життя
кардинально, а скорегувати те, що вже є. Цей
вік має свої переваги – відчуття внутрішньої
свободи, можливість бути таким, яким ти є
насправді, усвідомлення свого призначення
і сміливість слідувати йому. Згадайте фразу
з улюбленого фільму: «Повірте мені, у сорок
років життя тільки починається!».
n
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пам’ять

На фундаменті духовності
У Житомирі в День захисника
України і на свято Покрови
Пресвятої Богородиці біля
будівлі Північного регіонального
управління закладено та
освячено перший камінь для
спорудження майбутньої
православної каплиці.
Віктор ВИРВА
Цю дату обрано недаремно, адже за традицією саме Діва Марія ще з козацьких часів
вважалася покровителькою воїнів. Церемонія
відбулася за участю настоятеля Житомир-

ського кафедрального Свято-Михайлівського
собору протоієрея отця Богдана, який провів
обряд благословення на побудову прикордонної духовної споруди.
Начальник Північного регіонального
управління Держприкордонслужби генералмайор Валерій Курніков висловив щиру
подяку представникам компанії «Місто
мрій», яке надало свої послуги з будівництва
каплиці.
– Життям доведено, що ні моральність,
ні патріотизм не можуть існувати без ґрунту
духовності. В умовах особливого періоду та
бойових дій наші військовослужбовці повинні
мати місце, де вони зможуть звернутися до
Бога. Саме тут ми будемо молитися за мир,
злагоду та процвітання нашої Батьківщини, –
зазначив у своєму виступі Валерій Курніков. n

народна підтримка

Мистецький десант

До Могилів-Подільського загону завітала творча делегація у
складі головного редактора журналу «Вінницький край», радника
голови Вінницької обласної ради з питань культури і духовності
Вадима Вітковського та відомих у прикордонні поетес – Жанни
Дмитренко і Світлани Блонської.
Людмила КАТЕРИНИЧ
Їхній візит став початком проекту
здійснення шефства над воїнами у зелених кашкетах, який нині стартує за ініціативою журналу «Вінницький край»
спільно з обласною письменницькою
організацією. Виступаючи під час зустрічі
з охоронцями рубежу, Вадим Вітковський

від щирого серця!

зазначив, що спільно з керівництвом
Могилів-Подільського загону буде підготовлено план творчих візитів до всіх
прикордонних підрозділів, розташованих
на території Вінниччини. Метою таких
зустрічей є ознайомлення військовослужбовців з творчими доробками письменників краю. До участі у мистецьких
програмах
запрошуватимуться самодіяльні колективи, які виконуватимуть
пісенну авторську поезію.

Вадим Вітковський також розповів про
роботу очолюваного ним видання.
– «Вінницький край», – зазначив він,
– це журнал, де друкуються матеріали, що
висвітлюють історико-дослідницьку роботу
на літературній ниві, вперше відкриваючи
очі читачеві на усе нове та цікаве. Ми, –
підкреслив головний редактор видання,
– також підтримуємо зв’язок з учасниками
АТО. Наші кореспонденти працювали в
зоні антитерористичної операції і звідти
надсилали свої репортажі. Разом з поезією
військово-патріотичного спрямування ці
публікації увійшли в спеціальний номер
«Україна у вогні».
Жанна Дмитренко привітала присутніх
в залі прикордонників віршованими рядками. Їх, до речі, вона написала по дорозі
до Могилева-Подільського:
Могилів-Подільський на Покрову
Висадив письменницький десант,
Стелить осінь барви пурпурові,
Сяє Дністер наче діамант.
Чорнобривці квітнуть на осонні,
Так далеко нібито війна,
Та стоять хлоп’ята на кордоні,
Спокій зберігаючи для нас.
Наші прикордонники відважні,
Стоїте на рідних рубежах,
Щоб ніяка наволоч продажна
Не встромила в спину нам ножа.
Щоб ніякі зайди і заброди
Не посміли й ткнутися сюди,
Щоб нащадки вільного народу
Ні тривог не знали, ні біди.

цікаво знати

Щиро вітаємо з Днем народження нашу
донечку – заступника начальника з персоналу ВПС «Гулянка» Подiльського прикордонного загону старшого лейтенанта
КОРНIЙЧУК Марину Геннадiiвну!

Унікальний жовтень-2016
Олена ТАЩИЛІНА

Бажаєм вище нiс тримати,
Свiт величезний пiзнавати,
В мiсцях казкових побувати
Та рiдний дiм не забувати!
Кохати, мрiяти, спiвати,
Усе, що прагнеш, здобувати,
Удачу, донечко, спiймати!

Цьогорічний жовтень – єдиний раз у
нашому житті, коли ми проживемо місяць, в
якому буде 5 понеділків, 5 субот і 5 неділь! Це
явище має місце один раз на 823 роки. Востаннє
такий місяць був 1191 року, а наступний буде
тільки 2837-го. Китайці називають такий місяць
– Жменя грошей! Тобто фен-шуй обіцяє нам
усім у жовтні купу багатства. Тож чекаємо... n
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Щоб із Могилева той лелека
На меморіал не прилітав,
Не загиблих імена читав,
А приносив діточок здалека.
Ми на вас надіємось, хлоп’ята,
Наших рубежів захисники.
Нині вам цю землю захищати,
Як колись, давно ще козаки.
Слава прикордонникам вкраїнським,
Бойовим нащадкам козаків!
Мужності, здоров’я вам по вінця,
Мирних і спокійних вам років…
Авторка цих схвильованих рядків прочитала також вірші, присвячені пам’яті
героїв Майдану, Небесної Сотні та розповіла про власні творчі здобутки.
Мати прикордонника Світлана Блонська
звернулася до побратимів свого сина Віталія
з надзвичайно чутливими, наповнененими
материнською любов’ю поетичними рядками про рідну домівку та кохання.
Наостанок гості презентували власні
збірки та творчі доробки своїх колег по перу
з їхніми власними автографами.
n
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