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Коли
– не ворог

На кордонах закордону

«Динаміада» – щорічне комплексне змагання
представників правоохоронних, спеціальних і
рятувальних служб, які входять у товариство
«Динамо». Цього року програма включала
крос, самбо, поліатлон, гирьовий спорт,
рукопашний бій та практичну стрільбу.
Учасниками стали близько шестиста
спортсменів у погонах.

Світ змінюється. В одній його частині
розпочинається війна, в іншій – облаштовують
табори для біженців, котрі вимушені покидати
обжиті домівки в пошуках безпечного життя.
Однак єдине залишається незмінним –
бажання зловмисника нажитися. Сьогодні
читайте про найсвіжіші витівки ділків на
кордонах по всьому світу.
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Віктор Муженко:

«Ми маємо унікальний досвід
і героїчні приклади спільного
виконання бойових завдань»
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
1,553 ìëí îñ³á
òà 354 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 335 îñ³á,
çîêðåìà, 7 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî

11 îäèíèöü çáðî¿
òà 26 áîºïðèïàñ³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 2,05 ìëí ãðèâåíü
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Прикордонник
України
коротко
про головне

ДСК-документи:
нові вимоги

Встановлено єдині вимоги
до органів державної влади та
інших державних органів щодо
роботи з документами й іншими
матеріальними носіями інформації,
які містять службову інформацію.
Відповідну Типову інструкцію про
порядок ведення обліку, зберігання,
використання і знищення документів з
грифом «Для службового користування»
затверджено постановою Кабінету
Міністрів України. Ця інструкція
унормовує процеси роботи суб’єктів
владних повноважень з документами,
що містять службову інформацію,
зокрема, зібрану під час провадження
діяльності у сфері оборони
держави, оперативно-розшукової та
контррозвідувальної. У ній наголошено,
що питання щодо необхідності
присвоєння документу грифа «Для
службового користування» вирішується
лише після проведення «трискладового
тесту», тобто з обов’язковим
дотриманням вимог частини другої
статті 6 та статті 9 Закону України «Про
доступ до публічної інформації».
Олена ТАЩИЛІНА

Д Е Р Ж А В А
Бюджет-2016

Виплати фінансово підкріплено
Нещодавні внесені зміни до
Закону «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» дають
змогу прикордонному відомству
додатково збільшити видатки
на 963 484,5 тисяч гривень на
першочергові заходи.
Зокрема, на виплату грошового забезпечення
військовослужбовцям виділено 682 700 тисяч
гривень, що дозволяє зберегти встановлений з
травня цього року рівень оплати праці. Тобто
начальник загону отримуватиме 16 000 гривень, начальник відділу прикордонної служби –
11550 гривень, старший інспектор прикордонної
служби – 9 500 гривень, інспектор прикордонної
служби 1 категорії – 8 150 гривень, молодший
інспектор прикордонної служби 1 категорії –
7 800 гривень, а гранатометник – 7 000 гривень.

Серед іншого, Закон зобов’язує у повному
обсязі забезпечити виплати прикордонникам
– учасникам антитерористичної операції та
інші передбачені одноразові виплати.
Крім того, додатково передбачено 100 000
тисяч гривень на покращення матеріального
забезпечення відомства.

Аліна ДАНИЛЮК

З відбитками
та електронним
підписом

Кабінет Міністрів затвердив
новий зразок бланка паспорта
громадянина України. Таким чином,
Уряд ухвалив зміни до постанови
від 25 березня 2015 p. № 302. Зразок
будуть затверджувати з безконтактним
електронним носієм, а до самого
документа вноситимуть інформацію
про податковий номер платника
податків або його відсутність.
Безконтактний носій міститиме
засоби електронного цифрового
підпису та відбитки пальців. Утім, тим
українцям, які отримали паспорт до
ухвалення цього рішення, змінювати
свій документ необов’язково.
Світлана ДЕЙЧУК

Також законодавці не залишили поза увагою питання облаштування державного кордону, на пріоритетні напрямки якого виділено
180 784,5 тисяч гривень.
n
Фінансово-економічне управління АДПСУ

круглий стіл

Швидше, безпечніше, краще

«Мінімалку»
підвищать удвічі

Уряд ініціює двократне
збільшення мінімальної заробітної
плати. Про це заявив Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман: «З
1 січня жоден громадянин України
не буде отримувати менше, ніж
3200 грн». Він зазначив, що цю
ініціативу також попередньо було
обговорено з Президентом України
та представниками фракцій коаліції
Парламенту. Було знайдено спільне
рішення, яке дає можливість зробити
перші кроки з наведення порядку і
оцінки праці українських громадян.
Володимир Гройсман нагадав, що
Уряд напередодні затвердив споживчий
кошик, який 2017 року дорівнюватиме
3200 гривень. Також запропоновано
встановити тарифний розряд єдиної
тарифної сітки у розмірі 1600 гривень.
Крім цього, Голова Уряду наголосив
на необхідності відв’язати мінімальну
заробітну плату від нарахувань на
зарплатню чиновникам. Прем’єрміністр доручив міністерствам фінансів
та соціальної політики напрацювати
необхідні рішення і врахувати зазначене
зростання у Держбюджеті 2017 року.
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У Києві відбувся круглий стіл,
учасники якого обговорювали
новації прикордонного відомства
та стан прикордонного
контролю. Захід організовано
за ініціативи Консультативної
ради при Адміністрації
Держприкордонслужби України.
Олександр ТИХОНОВ,
фото Дениса ШЕМЕТА
На засіданні з теми: «Нове обличчя кордону. Проблематика прикордонного контролю та черг у пунктах пропуску на українськопольському кордоні» були присутні голова
Консультативної ради при Адміністрації Держ
прикордонслужби України Олексій Ісаєв,
начальник управління прикордонного контро-

лю Адміністрації Держприкордонслужби
генерал-майор Юрій Лисюк, заступник керівника Департаменту патрульної поліції України
Сергій Блажевич, а також політологи, експерти
та представники громадських організацій.
Зокрема, генерал-майор Юрій Лисюк
презентував присутнім другий етап пілотного
проекту «Нове обличчя кордону». Його кінцевою метою є створення модельних відділів
прикордонної служби з професійним, вмотивованим, принциповим персоналом, який
буде ефективно виконувати функції держави
на кордоні та матиме високий рівень громадської довіри.
Водночас голова Консультативної ради
Олексій Ісаєв висловив переконання, що
основним завданням громадськості є допомога прикордонному відомству під час організації інформаційної кампанії другого етапу
згаданого Проекту і забезпечення дієвого
контролю та прозорості процедури відбору
кандидатів.

Під час розгляду проблеми черг у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні генерал-майор Юрій Лисюк зазначив,
що основними причинами скупчення автотранспорту є суттєве перевантаження пунктів пропуску, які працюють понад визначені
проектними характеристиками можливості,
та малий прикордонний рух, учасники якого
складають до 90 відсотків загального трафіку.
Актуальними питаннями, які також впливають на ритмічність роботи перепускних пунктів та потребують розв’язання, Юрій Лисюк
назвав будівництво нових та реконструкція
діючих пунктів перетину кордону, їх технічне
переоснащення, створення комфортних зон
сервісного обслуговування, реконструкцію
під’їзних шляхів, особливо, де вони проходять
через населені пункти, а також ремонт рокадних доріг між пунктами пропуску.
Незважаючи на те, що більшість із цих
питань лежать поза повноваженнями Держ
прикордонслужби, відомство постійно виступає з ініціативами та пропозиціями їх вирішення, – наголосив генерал-майор Юрій
Лисюк.
У ході обговорення згаданої проблематики експерти запропонували провести на
базі пункту пропуску «Краковець» експеримент, зміст якого полягає у впорядкуванні
перед ним і розмежуванні потоків учасників
малого прикордонного руху та іншого автотранспорту. При цьому закцентовано увагу на
тому, що це питання потребує більш активної
участі представників Національної поліції та
місцевих органів влади.
Закріпити думки, які лунали у ході дискусії, учасники заходу домовилися підписанням
меморандуму про співпрацю.
n

урядове рішення

Виїзд дітей – під пильний контроль
Кабінет Міністрів
України вніс зміни до
Правил перетинання
кордону громадянами
України. Зокрема,
це стосується
посилення контролю
щодо виїзду за рубіж
громадян України, які
не досягли 16-річного
віку.

Людмила ТКАЧЕНКО
Відтепер дана категорія громадян може
виїжджати за кордон у супроводі одного з
батьків без надання нотаріально засвідченої
згоди іншого виключно за наявності в паспортному документі дитини відмітки про
взяття на постійний консульський облік у
дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном, а не тимчасовий консульський облік.

Нагадаємо, що на постійний консульський
облік приймаються громадяни України, які
постійно проживають за рубежем.
Варто зазначити, що до внесення змін
такий виїзд був можливим за наявності
відмітки про тимчасовий консульський
облік, що могло призвести до оскарження
правомірності виїзду. Тому новий порядок
запроваджено, щоб запобігти незаконному
вивезенню за кордон дітей одним із батьків без дозволу другого. Також він сприятиме захисту прав як дітей, так і другого
з батьків.
n
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Компетентні та вмотивовані

Володимир ЗАХАРЧУК
Головну увагу приділено вивченню положень нормативно-правових актів, шляхам
удосконалення роботи органів охорони кордону та визначенню єдиних поглядів на
оперативно-службову діяльність відомства
на сучасному етапі. Крім цього, учасники
зборів вивчають питання фінансового, тило-

вого та технічного забезпечення підпорядкованих структур, а також поглиблюють знання
в галузі права, що забезпечуватиме фахове
прийняття ними управлінських рішень.
Відкрив збори ректор Національної академії генерал-майор Олег Шинкарук, який
наголосив на важливості подібних заходів,
адже одним із суттєвих факторів ефективної
роботи будь-якого відомства є вмотивована
перспектива для співробітників зайняти
посаду з більшими повноваженнями та відповідальністю.
Не оминули увагою захід і керівники
відомства. Перший заступник Голови Служби
генерал-лейтенант Василь Серватюк прибув
до академії, аби особисто зустрітися з колективом вишу та поспілкуватися з офіцерами, які
приїхали на навчання.

Під час зустрічі Василь Миколайович
наголосив на важливості формування дієвого
резерву кадрів, проведення професійних тренінгів з підвищення правової освіти, а також
вивчення європейського досвіду та вдосконалення технологічної підтримки процесу
навчання.
Організатори курсів зазначають, що
подібні заходи дають можливість учасникам поглибити набуті теоретичні знання з
організації службово-бойової та оперативнослужбової діяльності органів охорони державного кордону, а також закріпити практичні
навики з прийняття управлінських рішень.
Все це сприятиме вдосконаленню професійної компетентності офіцерів та стане гарним мотивацією для просування щаблями
офіцерської кар’єри.
n

день частини

Святкують харків’яни
Харківський прикордонний
загін урочисто відзначив 24-ту
річницю свого створення.

Олександр ТРОХИМЕЦЬ
За цей час його персонал оформив пропуск
через державний кордон понад 500 млн осіб та 69
млн транспортних засобів. Затримано більше 30
тисяч порушників українського рубежу та 18 тисяч
незаконних мігрантів. Сума вилучених контрабандних товарів склала понад 600 млн гривень.
Здобутком пильності харківських «зелених кашкетів» стали вилучені у зловмисників більше 1500
кілограмів наркотичних речовин, 2856 одиниць
зброї та понад 40 тисяч боєприпасів.
Привітати вартових рубежу з цим святом
прибула велика кількість гостей, зокрема й
представники міської влади, колеги із взаємодіючих служб, а також ветерани.
На початку заходу хвилиною мовчання
присутні вшанували пам’ять побратимів,
загиблих у зоні проведення АТО.
Виступаючи перед присутніми, виконуючий обов’язки начальника загону підполковник

вишкіл

Аби приціл не збився
У Маріупольському загоні
Морської охорони пройшли
заняття із застосування
стрілецької зброї. Протягом
трьох днів військовослужбовці
відточували навички стрільби із
автомата АК та пістолета ТТ.
Мирон СИДОР
Учасники занять виконували декілька
вправ із курсу з вогневої підготовки. Спочатку
демонстрували влучність у русі по фронту з
пістолета ТТ. Наступним елементом тренінгу
було відбиття збройного нападу ДРГ на прикордонний наряд.
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гарячі будні

тренінг

На базі Центру підвищення
кваліфікації персоналу
Національної академії
Держприкордонслужби
тривають курси для
начальників прикордонних
загонів, керівників штабів,
а також офіцерів з
резерву висунення на
ці посади. Протягом 12
днів під керівництвом
досвідчених викладачів вони
вдосконалюватимуть свій
професійний рівень, аби бути
ефективними керівниками та
взірцем для підлеглих.

Прикордонник
України

Першу вправу бійці відпрацьовували
парами, другу – у складі «четвірки». Керівник
стрільб капітан 1 рангу Юрій Алейников перед
початком занять провів інструктаж із заходів
безпеки: продемонстрував межі заборонених
зон, небезпечні напрямки ведення вогню,
вихідне положення тощо.
Перед початком практичної стрільби по
мішенях керівник на навчальному місці капітанлейтенант Андрій Соломонюк по кілька разів
проводив тренування кожної групи, вказуючи
на помилки. І таки добився свого: військово
службовці відточили виконання вправ майже до
автоматизму, фактично на рівні підсвідомості.
По завершенні стрільб керівник підбив
підсумки. Кожному з учасників виставлено
індивідуальну оцінку. Окремий бал отримали
й вогневі групи.
n

Юрій Швалюк наголосив, що харківські вартові рубежу з честю виконують покладені на
них завдання. Продовжуючи героїчні традиції
старшого покоління, «зелені кашкети» на високому рівні несуть службу з надійної охорони та
оборони кордонів України. Юрій Швалюк побажав усім підлеглим та їхнім сім’ям здоров’я,
витримки, невичерпних сил, енергії та оптимізму у цей далеко не простий для країни час.
За зразкове виконання службових
обов’язків відомчими відзнаками було нагороджено 60 військовослужбовців. Зокрема, старший прапорщик Василь Бурлай був удостоєний
Почесної грамоти Верховної Ради України.
Привітати прикордонників зі святковим
виступом завітали також учні харківської
школи №73, які подарували воякам чудовий
концерт. Та чи не найбільше всіх вразив присутніх юнацький духовий оркестр.
Після закінчення урочистостей ветерани
та керівництво загону продовжили своє спілкування, згадуючи військові будні, наповнені
відчуттям синівської відданості кордону.
n

«Рендж Ровер»
повернуть власнику

У пункті пропуску «Гоптівка»
під час прикордонного контролю
автомобіля марки «Рендж Ровер»,
яким керувала 24-річна українка, на
авто спрацювала база даних Інтерполу.
В ході детальної перевірки номерів
та він-кодів транспортного засобу
охоронці рубежу встановили, що цей
коштовний позашляховик викрадений
ще у червні цього року та перебуває у
міжнародному розшуку. Громадянку
України та транспортний засіб передано
співробітникам поліції в Харківській
області для з’ясування обставин
правопорушення.
Олександр ТРОХИМЕЦЬ

Невдала мандрівка

Відпрацьовуючи оперативну
інформацію, прикордонники
Мостиського загону неподалік
населеного пункту Малнів, що
на Львівщині, затримали дев’ять
нелегальних мігрантів. Шукачів
кращої долі зупинили за десять
метрів від держкордону, коли вони
намагалися подолати загороджувальний
паркан. Серед порушників було
п’ятеро дорослих і четверо дітей.
Двоє чоловіків, жінка та двоє дітей
виявилися громадянами Туреччини.
Ще один чоловік та жінка і двоє дітей
– громадянами Вірменії. Усі вони,
ризикуючи у холодну пору життям
маленьких дітей, вирішили перейти
кордон через ліси, в обхід пунктів
пропуску. Щодо правопорушення
складено протокол і наразі з’ясовуються
обставини незаконної подорожі.
Іван ГАЛКІН

Чорноморські
делікатеси

Прикордонники Одеського загону
спільно зі співробітниками Нацполіції
застали на гарячому двох наших
співвітчизників, які виловлювали мідії.
Браконьєри, використовуючи маломірний
човен та водолазне спорядження,
здійснювали свій незаконний промисел
у районі Чорноморського морського
порту. Всього вони виловили близько
600 кілограмів морського делікатесу.
Сума нанесеного збитку державі
становить 150 тисяч гривень.
Щодо правопорушення складено
адміністративні протоколи.
Андрій БІЛОБОРОДЧЕНКО

Закарпатські
іхтіандри

Ранок прикордонників відділу
«Ділове» Мукачівського загону почався
результативно. Під час патрулювання
охоронці рубежу на береговій
мілині річки Тиса за 25 метрів від
кордону виявили п’ять чоловіків у
гідрокостюмах. У правоохоронців
є аргументовані підозри, що дані
громадяни причетні до контрабандного
переміщення тютюнових виробів по
той бік кордону. Варто зауважити,
що у пошуках наживи організатори
контрабанди не гребують ані здоров’ям,
ані життям людей. Так, на початку
цього року прикордонники двічі
виявили на березі Тиси тіла чоловіків у
гідрокостюмах. Було встановлено, що
загиблі мешкали у Рухівському районі
та, скоріш за все, займалися незаконним
переправленням цигарок.
Леся ФЕДОРОВА
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Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройн

«Ми маємо унікальний дос
спільного виконання бойо
Серед наочних досягнень
постмайданної України,
безумовно, називаються
й зміни в армії, яка стала
по-справжньому незамінним
інструментом відстоювання
інтересів держави. Про ці
успіхи не тільки з гордістю
говорять політики, їх на ділі
підтримує український народ,
із ними змушені рахуватися
вороги.
Сьогодні своїм баченням
сучасності та майбутнього
оборони країни з нашими
читачами ділиться начальник
Генерального штабу –
Головнокомандувач Збройних
Сил України генерал армії
України Віктор Муженко.
Інтерв’ю вів
Сергій ЧЕРЕВАТИЙ
– Вікторе Миколайовичу, наскільки
наші Збройні Сили за час гібридної
війни адаптувалися до нав’язаних
Україні реалій?
– 2014-й рік застав нас не готовими і за
кількісним, і за якісним складом Збройних
Сил, беручи до уваги наявність озброєння, військової техніки та підготовленого особового
складу, котрі б могли вести активні бойові дії.
Йдеться не лише про бойову навченість, а й
про психологічну готовність людей до виконання тих завдань, які перед ними стояли.
Сьогодні армія стала зовсім іншою – і в
плані бойового вишколу, і щодо оснащення
озброєнням та військовою технікою. На жаль,
і нині ще не можна говорити, що ми повністю
переоснастили армію на модернізовану техніку
й озброєння, але те, що в нас є, дозволяє вже
достатньо ефективно виконувати завдання, які
перед нами стоять. Проте у ворога теж немає
можливості суттєво наростити свої спромож-

хідності поповнюватиме наші підрозділи, доукомплектовуватиме ті військові частини, які
вестимуть бойові дії.
Щодо контрактної складової, то у цьому
плані є суттєві позитивні зрушення. Так, за
період 2014–2016-го років ми заключили

Сьогодні в системі бойової підготовки велика увага приділяється
питанням психологічної готовності військовослужбовців
виконувати завдання, які перед ними ставляться.
ності, щоб можна було за короткий термін
подолати оборону, яку тримають підрозділи
Збройних Сил України.
– Як, на Вашу думку, краще формувати наші Збройні Сили – за призовом
чи все-таки це має бути професійна
контрактна армія?
– Ми на сьогодні ведемо мову про змішаний принцип комплектування – у нас є військовослужбовці як строкової служби, так і за
контрактом. До речі, офіцери – це теж військовослужбовці служби за контрактом.
Доля військовослужбовців строкової
служби становить тільки 10 відсотків, і ми
будемо продовжувати такий принцип комплектування. Чому? Тому що нам необхідно
здійснювати підготовку резерву, який за необ-

контракти з 85 тисячами військовослужбовців. Із них лише цього року – з 59 тисячами,
серед них, зокрема, близько 6 тисяч – офіцери.
Комплектування офіцерським складом –
це ще одна із тих проблем, які остаточно не
вирішені. Проте є перспективи, і ми провели
низку заходів, зокрема, відкрили курси підготовки офіцерського складу і переформували
низку навчальних центрів для підготовки військовослужбовців служби за контрактом.
– Де українцю, який не хоче укладати контракт, але готовий стати
на захист своєї Батьківщини, можна
пройти базовий вишкіл, опанувавши
тактику бою, навики стрільби чи ту
ж тактичну медицину?

– Існує система підготовки військового
резерву. Це стосується передусім тих, хто готовий заключити контракт на проходження військової служби в резерві, а також тих, хто вже
перебуває у резерві. Як правило, це військово
службовці, звільнені після мобілізації й зараз
зараховані у військових комісаріатах у військовий резерв. Крім того, ми передбачаємо підготовку територіального резерву, і такі заходи
вже проводяться. Загальна кількість резервістів
з територіального й оперативного резерву, які
пройшли підготовку тільки за 2016 рік, становить близько 30 тисяч осіб. Також нагальним є
питання й реформування Товариства сприяння
обороні України. Це теж структура, яка повинна
займатися підготовкою, про яку Ви запитали.

року перейти на стандарти НАТО. Завдання
дійсно амбітне, і ми зараз проводимо низку
заходів поетапного досягнення цієї мети.
Всього у НАТО загальна кількість стандартів складає 1 250, із них 65 відсотків – оперативні. Це доктрини, настанови, методики
тощо. 20 відсотків – стосуються озброєння,
військової техніки та засобів зв’язку. І 15 відсотків – адміністративні. Більшість із них ми, я
думаю, що засвоїмо.
У нас діє Центр стандартизації, і зараз проводиться робота щодо створення ще інших структурних підрозділів, які б займалися стандартизацією та напрацюванням відповідних документів.
А щодо втілення – це на сьогодні, переважно,
стосується підготовки особового складу.

Усі силові структури України об`єднані в єдиний
комплексний алгоритм забезпечення національної безпеки
і оборони та виконують функцію за призначенням.
– Україна планує до 2020 року
перевести сектор безпеки і оборони
на стандарти НАТО. Як триває цей
процес у Збройних Силах і чи є уже на
цьому шляху перші успіхи?
– Дійсно, Верховний Головнокомандувач,
Президент України поставив завдання до 2020

Залучені до цього процесу й іноземні
інструктори. На сьогодні уже підготовку з ними
пройшло понад дві тисячі військовослужбовців.
Це тільки на території України. Ми уже підготували чотири і зараз приступив до підготовки
п’ятий батальйон саме за стандартами НАТО,
який пройде двомісячний цикл навчання.
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них Сил України генерал армії України Віктор Муженко:

свід і героїчні приклади
ових завдань»
вого складу, у структурі Міністерства оборони
та Генерального штабу також працюють 24 іноземні радники. Зокрема, вони брали участь у відпрацюванні нашого Стратегічного оборонного
бюлетеня, який є дорожньою картою реформування Збройних Сил і переходу на стандарти
НАТО до 2020 року. Наразі прибуло ще чотири
радники стратегічного рівня на чолі з генералом
армії США у відставці Джоном Абізейдом.

підсумку однозначно програє. Тож
те, що нам свого часу дісталося від
СРСР, застаріває не тільки фізично.
Що, на Ваш погляд, є більш розумним, наприклад, у тій же сфері ППО
– модернізувати старі радянські
зразки до рівня теперішніх потреб,
чи отримати та засвоїти те, чим
користуються у НАТО?

НАТО корегує свої підходи з урахуванням досвіду
застосування збройних сил в антитерористичній операції
для того, щоб навчати своїх військовослужбовців.
– Чи береться до уваги у процесі
створення тих же сил спеціальних операцій вітчизняний досвід, набутий під
час проведення АТО?
– Такий практичний досвід є безцінним.
Тому він уважно сприймається і ретельно
вивчається. І не лише в Україні. Як результат –
вносяться зміни до стандартів провідних країн
світу. НАТО корегує свої підходи з урахуванням досвіду застосування збройних сил в антитерористичній операції для того, щоб навчати
своїх військовослужбовців.

Також за допомогою Сполучених Штатів
Америки, прибалтійських країн і Канади завершується перша черга створення Центру підготовки сил спеціальних операції. Там якраз

– Повертаючись до теми допомоги
з боку країн західного світу, передусім країн НАТО, чого, на Вашу думку,
найбільш потребують Збройні Сили
– військової техніки, інструкторів чи
новітніх технологій?
– Я думаю, що насамперед нам потрібна
моральна підтримка. Щоб ми розуміли, що Україна не одна протистоїть російській агресії, що це є
загроза не тільки для України, а й для Європи, і,
мабуть, не лише для Європи, а й для всього світу.
Стосовно військової складової – корисними будуть як суто матеріальна допомога, так
і залучення радників. Особливо – інструкторів,
які б завдяки методикам, що діють у провідних
арміях світу, допомогли б нам вийти на бажаний рівень підготовки.

Насамперед нам потрібна моральна підтримка. Щоб ми
розуміли, що Україна не одна протистоїть російській агресії,
що це є загроза не тільки для України, а й для Європи, і,
мабуть, не лише для Європи, а й для всього світу.
передбачаються всі заходи організації підготовки й облаштування за натівськими нормами.
Нині триває вишкіл інструкторів для цього Центру. Один випуск вже здійснено, зараз на виході
другий. І, я думаю, що у грудні приступимо до
третього циклу. Крім того, велика робота проведена у Міжнародному центрі миротворчої безпеки в Яворові щодо приведення до стандартів
НАТО матеріальної бази.
Вирішуються питання організації системи управління і зв’язку, логістичного та
медичного забезпечення. Так що робота проводиться. Можливо, не так швидко як би нам
хотілося, не так швидко як би бажало наше суспільство, але впевнено й послідовно.
Хочу підкреслити, що крім інструкторів, які
опікуються безпосередньо навчанням особо-

І, звичайно, ми потребуємо озброєння,
військової техніки, особливо систем протиповітряної оборони. Військово-Морські сили
також потребують достатньо серйозної уваги
та конкретної матеріальної підтримки.
Щодо сухопутних військ – затребуваними
є системи контрбатарейної, радіоелектронної
боротьби, передові засоби ураження бронетехніки, прилади нічного бачення тощо. Тобто
перелік нагальних потреб дуже великий. Задовольнити його планується як завдяки країнамчленам Альянсу, так і нашому обороннопромисловому комплексу.
– Зрозуміло, що війна – це
з-поміж іншого й змагання технологій і той, хто стоїть на місці, у

– Потрібен комплексний підхід. Передусім ми повинні забезпечувати себе самі. Тож
маємо задовольнятися продукцією українського оборонно-промислового комплексу. Це
набагато дешевше і швидше.
Водночас технології – це теж один із
напрямків допомоги від іноземних партнерів,
і їх повинні засвоювати підприємства нашого
ОПК для того, щоб виготовляти сучасні зразки
озброєння військової техніки, у яких є потреба
у Збройних Силах. З огляду на це й формуються вимоги на перспективу.

водоймах. Зона нашої відповідальності –
повітряний та підводний, у межах територіального моря, простір. Природно – налагоджений
обмін інформацією щодо фіксації можливих
порушень і відпрацьовано механізм реагування на різного роду загрози. До того ж прикордонне відомство залучається до виконання
завдань територіальної оборони, яку організовує Генеральний штаб Збройних Сил України.
Окрім того, військовослужбовцям обох
структур пліч-о-пліч доводиться вирішувати спільні, часто по-справжньому бойові,
завдання у зоні проведення АТО. Так ми маємо
унікальний досвід і героїчні приклади спільного виконання бойових завдань щодо захисту
територіальної цілісності нашої держави на
перших етапах проведення АТО на Сході країни в районах Ізвариного, Червонопартизанська, Довжанського, Зеленопілля, Дякового,
Мар’їнки, Успенки та інших. На жаль, ці приклади як героїчні, так у деяких випадках і трагічні. Тому об’єднує і сильний досвід, і спільна
світла пам’ять про тих військовослужбовців
ЗСУ і ДПСУ, які віддали своє життя за Батьківщину.
Сьогодні, зокрема, єдина військова сила
в акваторії Азовського моря – це корабельнокатерний склад Маріупольського загону Морської охорони.

У ворога теж немає можливості суттєво наростити свої
спроможності, щоб можна було за короткий термін подолати
оборону, яку тримають підрозділи Збройних Сил України.
– Як мають розвиватися українські
авіація і флот?
– Стосовно Військово-Морських сил –
актуальним є розвиток корабельно-катерного
складу і перші, причому вітчизняні, зразки
уже надійшли на озброєння ВМС України.
Другий напрямок – розвиток сил берегової оборони. Тому що найперше завдання для
нас – захист території, а вже потім можна буде
вести розмову про контроль комунікацій тощо.
Було б непогано, щоб усе вирішувалося одночасно але, на жаль, наявний ресурс дає можливість цим питанням займатися лише поетапно.
Те, що стосується повітряних сил. Я вів мову
про протиповітряну оборону – це стосується і
зенітно-ракетних, і радіотехнічних військ, це
стосується й авіації. Гадаю, що при умові виконання Державного оборонного замовлення
цього року ми суттєво підвищимо боєздатність
і боєготовність Повітряних сил України.
– Як побудовано взаємодію Збройних Сил з іншими силовими структу-

Тож усі силові структури України об’єднані
в єдиний комплексний алгоритм забезпечення
національної безпеки і оборони та виконують
функцію за призначенням.
– На початку інтерв’ю серед причин неготовності армії до гібридного
протистояння Ви називали психологічну неготовність до ведення нового
типу війни. Як складається ситуація
зараз?
– Це ні в якому разі не слабкодухість. Ми
якраз і маємо цей опір, який є з боку Збройних
Сил України і всього українського народу саме
завдяки могутності духу. Йшлося про психологічну готовність чи неготовність частини
військовослужбовців Збройних Сил виконувати певні завдання. Після того було зроблено
відповідні висновки, і на сьогодні в системі
бойової підготовки велика увага приділяється
питанням психологічної готовності військовослужбовців виконувати завдання, які перед
ними ставляться.

Сьогодні армія стала зовсім іншою – і в плані бойового вишколу,
і щодо оснащення озброєнням та військовою технікою.
рами, зокрема, із Державною прикордонною службою?
– Найближча точка нашого дотику – охорона кордону. Закон покладає її на Держприкордонслужбу та Збройні Сили України. Прикордонники охороняють державні рубежі на
суші, поверхні моря, річках, озерах та інших

Зрештою, позиція абсолютної більшості
військовослужбовців сьогодні жодних сумнівів
не викликає.
– Я Вам дуже дякую за розмову.
Бажаю Вам і Вашим підлеглим бути
завжди сильними духом і стояти на
сторожі Україні та її інтересів!
n
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знай наших!

Коли суперник – не ворог
«Динаміада» – щорічне
комплексне змагання
представників правоохоронних,
спеціальних і рятувальних
служб, які входять у товариство
«Динамо». Цього року програма
включала крос, самбо, поліатлон,
гирьовий спорт, рукопашний
бій та практичну стрільбу.
Учасниками стали близько
шестиста спортсменів у
погонах.

Володимир ПАТОЛА
Кульмінацією міжвідомчого міряння
силами став рукопашний бій. Адже щоб зупинити правопорушника, часто не вистачає
одного доброго слова. Водночас застосувати
вогнепальну зброю – це не завжди найкращий вихід. Тому й прийоми рукопашного бою
є незамінним арсеналом тих, хто обрав шлях
служити і захищати, незалежно від звання чи
кольору просвітів на погонах.
Сержант Тарас Мандрик, який виступає у
вазі понад 90 кілограмів, нещодавно повернувся в стрій після операції на коліні. Важко
передати словами, яких зусиль коштувало
йому протистояти сильним і добре підготовленим бійцям. Завершення півфінального
бою стало особливо драматичним. Під час
роботи в стійці суперник завдав нищівного
удару правою ногою в бік, сили якого вистачило б, аби звалити бика. Тарас блокував
атаку, частково зменшивши його імпульс
зближенням, піймав суперника на зустрічній траєкторії, провів серію ударів руками. І
тільки досягнувши безапеляційного резуль-

кавичний подвійний перекат двох збитих із ніг
бійців, один з яких пролетів за межі татамі й
приземлився зовсім не так, як планував, починаючи маневр.
Після низки наполегливих, але невдалих
спроб Іллі провести больовий прийом, Сергій фактично змусив суперника працювати в
стійці, що дало йому можливість переконливо
довести свою перевагу в ударній техніці.
Суперник солдата Анатолія Жураківського у півфіналі, представник ДСНС,
почав бій надзвичайно активно, проявляючи дещо неспортивну агресію. Це було
страшним видовищем, однак, обережно
вивчивши суперника під час обміну ударами
у стійці, Анатолій подався назустріч черговому наступу, піймав на ударі руку рухливого

Збірна нашої Служби стала цьогорічним чемпіоном
з рукопашного бою серед правоохоронних органів.
тату у вигляді нокдауну, упав на татамі услід
за суперником. Хоча усе відбувалося за
секунди, для стороннього спостерігача побачене здавалося неможливим.
Інший наш колега – солдат Сергій Раков –
чемпіон світу з універсального бою. Але представник Управління державної охорони Ілля
Борков виявився досить незручним і добре
підготовленим суперником навіть для нього.
Після короткої розвідки шляхом фальш ударів та переміщень у стійці Ілля спробував провести больовий прийом і кидок. Сергій «вписався» у рух, не змінюючи траєкторії звільнився від захвату, перехопив ініціативу і сам
кинув суперника. Зовні це виглядало як блис-

противника і за допомогою захвату та кидка
«допоміг» йому вилетіти за межі татамі.
Надалі на спроби бити багато й сильно Жураківський відповідав нечисленними і точними
контратаками, які, зрештою, привели його в
фінал. Наступний суперник виявився спокійнішим, обережнішим і тим небезпечнішим.
Проте вибрана тактика ефективно спрацювала і цього разу.
Цьогорічний чемпіон Європи з рукопашного бою лейтенант Іван Зварич обережно,
але достатньо упевнено ганяв суперників
по татамі. На спроби перевести боротьбу в
партер відповідав бездоганним звільненням
від захвату, переміщенням з лінії атаки та

серією швидких відточених ударів. Якщо у
півфінальному бою суперник розраховував
зав’язати боротьбу, що йому не вдалося, то
в фіналі бійці доволі жорстко обмінювалися
ударами в стійці. Однак підготовка прикордонника була кращою: Іван двічі піймав
суперника на зустрічному русі під час удару,
контратакував серією та відправив у нокдаун,
чим здобув чисту перемогу ще до завершення
поєдинку.
В особистій першості представники нашої
Служби – лейтенант Іван Зварич (вагова категорія до 70 кг), солдат Анатолій Жураківський
(до 75 кг) та солдат Сергій Раков (до 89 кг) у
надгострому протистоянні завоювали три
золоті нагороди. Ще трьома срібними медалями поповнили скарбничку спортсмениприкордонники – солдат Назар Луцків (до 65
кг), солдат Михайло Головач (до 80 кг) та сержант Тарас Мандрик (понад 90 кг).
За підсумками змагань збірна команда
Держприкордонслужби виборола перше місце
і звання чемпіонів 2016 року з рукопашного
бою серед правоохоронних органів. Крім того,
спортсмен-інструктор спорткомітету Служби
сержант Тарас Мандрик визнаний найтехнічнішим бійцем чемпіонату.
Голова Держприкордонслужби генералполковник Віктор Назаренко привітав бійців,
побажав їм перемог і на спортивній арені, і в
житті та вручив медалі й кубки.
Щодо інших дисциплін, винесених на
«Динаміаду», представники Служби стали
другими у командному заліку з багатоборства, гирьового спорту та самбо. З легкоатлетичного кросу – здобуто бронзу. Зрештою,
прикордонники в особистому заліку відзначені 7 золотими, 13 срібними і 6 бронзовими
нагородами.
n

Микола ПОДОЛЯК,
голова спортивного комітету
Держприкордонслужби:
–У
«Динаміаді»
взяли участь
близько 120
прикордонників, які
постійно
займаються
спортом. Це
дуже високий
показник.
Нинішнього
року ми провели 14 чемпіонатів
відомства з дисциплін: футболу,
самбо, гирьового спорту, орієнтування тощо. Невдовзі плануємо змагання з універсального бою, оскільки
там є три ключових елементи,
необхідних військовому, щоб якісно
захищати нашу державу: стрільба,
смуга перешкод і рукопашний бій.
Фізично непідготовлений військовослужбовець просто не зможе виконати
бойове завдання: не добіжить, не донесе
боєприпаси, не впаде вчасно, щоб уникнути ворожої кулі. Тому для особового
складу важливий не лише спорт вищих
досягнень, але й щоденне підтримання в
належній формі усього особового складу.
В Брюсселі на чемпіонаті Європи
з рукопашного бою прикордонники
зайняли одне третє, одне друге
та одне перше місце. Усього збірна
України виборола дві золоті медалі:
одну із них – прикордонник – лейтенант Іван Зварич та одну представник Управління державної охорони.
Команда добре підготувалася до
сьогоднішнього заходу і виклалася на
повну. Це була непроста і, безумовно,
заслужена перемога!
Лейтенант Іван ЗВАРИЧ:
– Важко
було налаш
туватися,
тому що
рівень змагань дуже
хороший,
усі спортсмени добре
підготовлені. Проте
робота наших тренерів, неодноразові
збори, підготовка до чемпіонату
Європи і цієї «Динаміади» дозволили
виступити успішно.
Предсталяючи прикордонну
службу, я завжди відчуваю серйознішу відповідальність, аніж коли беру
участь у турнірі сам як спортсмен.
Потрібно не підвести, передусім,
команду та тренерів.
Аби не помилитися, необхідно весь
час працювати, удосконалюватися, не
пропускати занять і віддавати справі
себе усього. Ми тренуємося двічі
на день, загалом по чотири години.
Часто проводимо інструктажі для
молодих військовослужбовців, показуємо основні техніки самозахисту
від ударів спецзасобами чи холодною
зброєю, але в житті намагаємося не
застосовувати напрацьовані прийоми –
це може закінчитися сумно.
Хотілося б передати привіт хлопцям, які зараз на передовій, побажати
мужності, терпіння, але головне –
повертатися додому живими і неушкодженими. Ми всі дуже на вас чекаємо.
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На кордонах закордону

міжнародний огляд

Світ змінюється.
В одній його частині
розпочинається
війна, в іншій –
облаштовують
табори для
біженців, котрі
вимушені покидати
обжиті домівки в
пошуках безпечного
життя. Однак
єдине залишається
незмінним – бажання
зловмисника
нажитися, іноді
навіть на горі інших.
У сьогоднішньому
номері читайте про
найсвіжіші витівки
ділків на кордонах по
всьому світу.

Замість бананів – 900 кг кокаїну
У Севільї іспанські прикордонники затримали наркоконтрабандистів, які намагалися
ввезти в країну майже одну тонну кокаїну.
Замаскувати «товар» зловмисники намагалися
ящиками з-під бананів. Поліцейські знали про
підготовку контрабанди заздалегідь. Зокрема,
слідчим було відомо про існування міжнародної організації, яка займається транспортуванням наркотиків і використовує як прикриття
компанію з доставки фруктів.
Правоохоронці з’ясували, що найближчу
партію наркотиків привезуть на колумбійському кораблі, який за документами повинен був доставити в країну банани. У підсумку,
коли злочинці почали вивантажувати ящики з
«фруктами», спецназ був уже поруч.
Усіх трьох наркоконтрабандистів схоплено на місці. В правоохоронних органах

зазначають, що у кур’єрів є спільники, які
перебувають на волі. Тому зараз це лише

перша ланка у ланцюгу затримань, котрі
мають відбутися.
n

Шопінг по-венесуельськи

І сам не гам…

Кордон між Венесуелою, яка переживає серйозну економічну кризу, і сусідньою
Колумбією залишається закритим з серпня
минулого року за наказом венесуельського
президента Ніколаса Мадуро.
Відтак дефіцит товарів першої необхідності змусив кілька сотень мешканок венесуельського прикордоння взяти штурмом
кордон Колумбії, щоб дістатися до магазинів
і купити їжі та елементарних засобів гігієни.
500 жінок виступили проти представників Національної гвардії, котрі охороняли
транскордонний міст Франсіско де Паула
Сантандер. Венесуельська «штурмова бригада» обрала білий колір убрань і рушила
наступом. Одна з учасниць акції зазначила,
що колумбійці з теплом поставилися до своїх
сусідок.
Передусім порушниці кордону купували
туалетний папір, борошно, олію, кукурудзу і

медикаменти, які важко знайти в продажу в
Венесуелі. При цьому, з огляду на обмінний
курс між венесуельським боліваром і колумбійським песо, а також відсутністю в Колумбії субсидій на товари першої необхідності,
жінкам довелося заплатити за товари десятикратну ціну порівняно з офіційною вартістю продовольства у себе на батьківщині. Та
незважаючи на це, після шопінгу вони повернулися додому, співаючи національний гімн
Венесуели.
Варто зазначити, що це вже не вперше,
коли венесуельці проривали загородження
і відправлялися в Колумбію за продуктами
харчування. Відтак губернатори прикордонних районів Венесуели наполягають на необхідності відкрити кордон, вказуючи, що громадяни позбавляються не лише можливості
купувати дефіцитні товари, а й відправлятися
в сусідню країну на заробітки.
n

Уссурійська контрабандистка намагалася
вивезти до Китаю контейнер з десятьма кілограмами червоної ікри. Однак російські стражі
кордону швидко зламали плани співвітчизниці. Виявивши незаконний товар, правоохоронці взялися фіксувати інцидент у відповідний протокол. І поки вони займалися «писаниною», контрабандистка вирішила знищити
всю доказову базу шляхом поїдання свого
товару. Таким чином вона намагалася позбавити правоохоронців шансу притягнути її до
відповідальності.
Треба відмітити винахідливість російських
правоохоронців. Замість того, аби відібрати
в порушниці незаконну ікру, вони вирішили
зняти цей процес знищення доказів на відео.
На ролику зафіксовано не менш цікавий діалог
між контрабандисткою та прикордонником:
– Ви неправомірно знищуєте предмет правопорушення, який уже вилучено. Це товар,
щодо якого не завершено митний контроль,
відійдіть, будь ласка.
– Ні, я просто дуже хочу їсти, а це мої речі.
У мене їх ніхто ще не вилучив, мені вручили
тільки акт митного огляду. Зрозумійте: я хочу
поласувати своєю ікоркою. Це мої особисті речі
і нікому я їх ніколи в житті не віддам, ясно вам?
Очевидно, що контрабандистка була
налаштована рішуче і порадила навіть не намагатися відібрати у неї делікатес. Та попри те, що
зловмисниця була сповнена рішучості, завершити розпочате їй не вдалося…
n

Ведмежі лапки, норкові шкурки…
У Хабаровську співробітники митниці
спільно з ФСБ в Хабаровську затримали партію ведмежих лап і шкур норки, яку контрабандним шляхом намагалися переправити
до Китаю. Загалом до Піднебесної прямували
майже 4 тисячі норкових шкур, 525 лап ведмедя,
4-кілограмовий фрагмент бивня мамонта і 2,4
кілограма нефриту. Шкурки та нефрит знаходилися на борту буксира-штовхача, який прямував з Хабаровська в китайський порт Тунцзян.
Це судно затримали і виявили на борту великі
мішки. На них містилася інформація, очевидно,
про товар, однак вказана китайською мовою.
Оперативники почали розбиратися в ситуації, сліди контрабандистів привели їх у гараж

одного з місцевих жителів. Там знайшли
понад 500 кілограмів ведмежих лап, які оцінюються в 32 мільйони рублів, а також фрагмент бивня мамонта. Попередньо, вантаж,
котрий зберігався в гаражі, теж повинен був
відправитися до Китаю.
За оцінками експертів, загальна вартість
вилученого товару становить понад 41 мільйон рублів. Стосовно жителя Хабаровська, в
гаражі якого зберігався товар, порушено дві
кримінальні справи.
n
Матеріали шпальти підготувала
Валентина ЛАЗАРЧУК
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спорт

не забудьте!

З цієї неділі житимемо
за новим часом

Українського
важковаговика
Олександра Усика
визнано боксером
року за версією WBO
Intercontinental. Наш
земляк отримав
спеціальну нагороду
від керівництва
Всесвітньої боксерської
організації.

Усик став боксером року
Юрій ЗАНОЗ
Нагадаємо, що Усик 17 вересня відібрав
пояс чемпіона світу WBO у поляка Кшиштофа
Гловацьки та став переможцем за версією в

першій важкій вазі. Після перемоги польські
ЗМІ назвали українця «маестро техніки».
Основну ж нагороду кращого боксера
року отримав чемпіон у першій напівсередній вазі Теренс Кроуфорд, який переміг в
об’єднавчому бою за титул чемпіона за версією WBC українця Віктора Постола.
n

нумізматам

Відповідно до постанови
Кабміну від 13 травня 1996
року №509 «Про порядок
обчислення часу на території
України» в останню неділю
жовтня (30 жовтня ц.р.) о
4-й годині за київським часом
годинникову стрілку потрібно
перевести на одну годину
назад.
Сергій ПОЛІЩУК
Зміна часу в Україні відбувається двічі
на рік: в останню неділю березня країна
переходить на літній час, а кожної останньої
неділі жовтня – на зимовий.

Національний банк України
вводить в обіг пам’ятну
монету «Україна починається
з тебе» номіналом 5 гривень і
тиражем 50 тисяч штук.
Василь ДРОЗДОВ
Монета присвячена волонтерській
діяльності в Україні, небувалий розмах якої
припадає на час подій Революції Гідності
та початок військового конфлікту на сході
України. Тоді волонтерський рух в Україні об’єднав суспільство, створивши дієву
мережу громадських ініціатив та об’єднань,

які взяли на себе вирішення найгостріших
і найбільш невідкладних проблем країни у
складний для неї час.
На аверсі монети розміщено: ліворуч –
малий Державний Герб України та напис
Україна, а на дзеркальному тлі стилізовано
зображено тризуб – Знак Княжої Держави
Володимира Великого, що складається із
різновеликих стилізованих сердець, які символізують самопожертву та добродійництво.
На реверсі монети розміщено символічну композицію: у центрі – абрис
українського воїна із символічним жовтоблакитним серцем, до якого з усіх боків
протягнуто стилізовані долоні із серцями,
що символізують любов, турботу, опіку,
пожертву та доброту.
n

ноу-хау

Створено супер-кулю
Вітчизняна компанія
«Стілетто України»
розробила нову кулю для
стрілецької зброї, здатну
пробити будь-яку броню.
Сергій ПОЛІЩУК
Українська армія зможе отримати такі
патрони вже найближчим часом. За словами
Сергія Згурця, директора консалтингової
компанії Defense Express, під час випробувань нова куля повністю пробивала оптику
танків, лобову броню БМП, БТР ворога, тим
більше важкоспоряджену піхоту противника.

Видається
з липня 1943 року

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

61023

Нагадаємо, що «літній» і «зимовий»
порядок обчислення часу вперше запроваджений у Великій Британії 1908 року для
економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на
зимовий час і назад регулярно здійснювався
з 1981 року. Наразі понад 110 країн світу переходять на «літній» і «зимовий» час.
n

анонс

Монета для волонтерів

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України

№ 40, 28 жовтня 2016 року

Супер-куля здатна пробивати солідну
броню завдяки своїй вазі – 13 грамів і у
формі сердечника. Представники компанії
заявили, що готові випускати нові патрони
для українських бійців у зоні АТО. У цьому
є необхідність, адже армія не має достатньої кількості ефективних зарядів, а під
час сучасної війни куля має гарантовано
прострілювати броньовану мішень.
n

3 листопада 2016 року в
Центральному будинку офіцерів
у рамках зустрічі з учасниками
АТО, сім’ями загиблих та
волонтерами, відбудеться
презентація альбому пісень
В’ячеслава Купрієнка «Соняхи».
Початок о 19.00, вхід вільний.
В’ячеслав Купрієнко — офіцеррозвідник, учасник бойових дій в Афганістані, нагороджений двома орденами Червоної зірки, бард, перекладач, волонтер. З
самого початку АТО дає концерти для українських воїнів, зокрема прикордонників,
по всій лінії фронту, нерідко під акомпанемент артилерії. Автор пісні «Олеженька»,
присвяченої молодшому сержанту Олегу
Сороченку, загиблому в бою з російськими
диверсантами поблизу Красної Талівки, та
багатьох інших.
n

смачного!

Яскраві продукти осені
Коли багряна осінь
повноцінно вступає в свої
права, дні стають дедалі
холоднішими та все більше
є шансів хворіти. Але ми
не повинні дати застуді
такий шанс! У нас є багато
помічників у вигляді овочів та
фруктів, багатих на вітаміни
та мікроелементи. Врожай
тільки зібраний, і цим треба
скористатися. Про які овочі
та фрукти йде мова?
Олена ТАЩИЛІНА
По-перше, це гарбуз. Він багатий на
бета-каротін та залізо, а ще гарбуз прискорює метаболізм в організмі людини. Лікарі
рекомендують гарбуз у будь-якому вигляді,
але найкраще у сирому додавати до овочевих
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салатів. А які смачні солодкі каші та десерти
з гарбуза!
По-друге, це калина – ще одна осіння
корисна ягода, яку цінували багато віків тому.
Підвищення імунного статусу організму, протизапальна дія – усе це дає ягода калина. При
простудних захворюваннях особливо корисно
пити настої і чаї з товченою калиною. Допоможе вона і літнім людям, тому що позитивно
впливає на серцево-судинну систему, і молодим, тому що підвищить тонус організму.
Солодкий яскравий буряк – джерело вітамінів С, А, Е, В, РР, антиоксидантів і мікроелементів. Буряк буде смакувати в борщі та
салатах, а також просто запечений з іншими
овочами.
n
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