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Кому тепер належатиме ніч…
У Центрі підготовки підрозділів поліції 

особливого призначення, що на Київщині, відбулась 
урочиста церемонія вручення сертифікатів 
про закінчення навчальних курсів бійцями 
Десятого окремого загону оперативного 
реагування «ДОЗОР» Державної прикордонної 
служби України та поліцейськими Корпусу 
оперативної раптової дії «КОРД». 6

стор.
7

стор.

кращі з кращих

Могилів-Подільський загін імені Героя України 
старшого лейтенанта В’ячеслава Семенова – один із 
кращих органів охорони державного кордону. Здобутками 
у повсякденній службі та подвигами його 
військовослужбовці підтверджують своє почесне 
звання. У їх числі – інспектор прикордонної служби-
кінолог старший прапорщик Олександр Муляр.

Олександр Муляр: наставник, 
батько, друг і захисник

Петро Порошенко: «Прикордонна 
розвідка врятувала мені життя»

4-5
стор.
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коротко 
про головне

Україна–Польща

Сила нескорених
Українські воїни, ветерани війни 

на Донбасі, взяли участь у змаганнях 
Морської піхоти США. Це традиційний, 
уже 42-ий забіг, і другий, участь в якому 
бере українська команда. Вже сам вихід 
на дистанцію для людей, які отримали 
інвалідність внаслідок поранень у 
боях, – подвиг. Наші ветерани повер-
нулися з десятьма медалями: п’ять 
– за десятикілометровий забіг, чотири 
медалі за 42-кілометрову дистанцію та 
одна – подолання дистанції на ручному 
велосипеді. Для ветеранів це спорт не 
стільки для результату, а швидше заради 
реабілітації. Найважливіше – довести 
самому собі, що ти ще на щось здатен, – 
так нерідко висловлюються хлопці. На 
змаганнях воїни виступають за себе, за 
честь Батьківщини, друзів, і тих, хто не 
повернувся з поля бою. А ще прагнуть 
показати приклад іншим ветеранам і 
донести до них головне: життя продов-
жується. «Ми, в принципі, хочемо при-
святити цей марафон пам’яті людей, які 
не повернулися з АТО, і побратимам, 
які зараз у госпіталях, щоб для них це 
було стимулом піднятися», – зазначив 
у розмові з кореспондентом «Голосу 
Америки» Уповноважений Президента 
України з питань реабілітації учасників 
АТО, учасник марафону Вадим Сви-
риденко. Привітав героїв-марафонців і 
Президент України Петро Порошенко.

Юрій ЗАНОЗ

Межа онлайн
Оновлена інформаційна плат-

форма, розроблена спільно з пред-
ставниками Агентства ООН у справах 
біженців (УВКБ ООН), запрацювала на 
офіційному веб-сайті Держприкордон-
служби. Завдяки їй громадяни можуть 
ознайомитися зі статистикою перетину 
лінії розмежування через контрольні 
пункти в’їзду-виїзду. Інформаційна 
складова оновлюється щомісяця і 
дає змогу користувачам простежити  
динаміку перетинів лінії розмежування 
через різні контрольні пункти в’їзду-
виїзду. Крім того, громадяни можуть 
отримати всю необхідну інформацію 
щодо кількісного показника щоденного 
перетину КПВВ особами і транспорт-
ними засобами. Також на веб-сайті 
Держприкордонслужби продовжує 
функціонувати оновлена Інтерактивна 
карта, де подорожуючі, котрі планують 
мандрівку через кордон, мають можли-
вість дізнатися про роботу пунктів про-
пуску, час їх роботи, кількість легкових 
і вантажних авто, які очікують у черзі.     

Петро ТАНЬКО

Бюджетні кошти – 
на безпеку 
держави

Кабінет Міністрів України дозволив 
спрямовувати бюджетні кошти, виділені 
Державній прикордонній службі, на 
підвищення обороноздатності й без-
пеки держави, на закупівлю озброєння 
і засобів ідентифікації. Також ці кошти 
дозволено спрямовувати на модерніза-
цію інформаційно-телекомунікаційних 
систем, закупівлю і модернізацію спе-
ціальної техніки. Відповідне рішення 
ухвалено на засіданні уряду. Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман зачитав 
це рішення серед ухвалених Кабміном 
на засіданні без обговорення.

         Сергій ПОЛІЩУК

Світлана ДЕЙЧУК 

Це може бути обвинувальний вирок суду, що 
набув чинності, за вчинення умисного тяжкого 
або особливо тяжкого злочину в період участі в 
АТО. Також статус учасника бойових дій може 
бути анульований при виявленні факту надання 
недостовірної інформації про участь в АТО, а 

також подання особою заяви про позбавлення її 
статусу учасника бойових дій.

Комісія або міжвідомча комісія у місячний 
строк з дня надходження документів ухвалює 
рішення про позбавлення статусу учасника 

бойових дій. Рішення комісії або міжвідомчої 
комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

Також комісія направляє особі, стосовно 
якої ухвалено рішення про позбавлення її ста-
тусу учасника бойових дій, або видає на руки 
письмове повідомлення із зазначенням причин 
такого рішення і роз’ясненням порядку його 
оскарження. Посвідчення учасника бойових дій 
вилучається або визнається недійсним.

У місячний термін з дня прийняття відпо-
відного рішення комісія інформує Державну 
службу у справах ветеранів війни та учасників 
АТО і структурних підрозділів з питань соціаль-
ного захисту місцевих адміністрацій за місцем 
перебування пільговика на обліку про позбав-
лення статусу учасника бойових дій.

Водночас зазначається, що уряд змінив поря-
док внесення до реєстру інформації про втрату 
особами права на пільги.                                       n

Нові пункти пропуску
Олена ТАЩИЛІНА 

Спілкуючись із журналістами на місці, де 
обладнають перехід в Мальховіце, український 
спікер підкреслив, що будівництво переходів зараз 
особливо актуальне, адже Україна отримала безві-
зовий режим, і кількість українців, які перетинають 
кордон, суттєво збільшилася. Андрій Парубій зазна-
чив, що спільно з польською стороною визначено 
певну систему прерогатив – які з пунктів перетину 
кордону «стимулюватимуть у першу чергу».

Він підкреслив, що, очевидно, перехід у 
Мальховіце буде пріоритетним, тому необхідно 
пришвидшити його зведення. Завершення будів-

ництва попередньо планується до 2020 року, 
однак нині стоїть завдання зробити це швидше. 
На спорудження цього пункту пропуску у 
бюджеті на наступний рік польське керівництво 
заклало 100 мільйонів злотих (більше 700 міль-
йонів гривень).

– Ми домовилися докласти сил, аби цей пере-
хід міг якомога скоріше запрацювати, – наголо-
сив Андрій Парубій. – Також ми вирішили, що 
наступним кроком у нашій співпраці будуть інші 
пункти пропуску, зокрема на Закарпатті, Львів-
щині та на Волині.

За словами спікера, планується відкрити 
пункти пропуску Боберка–Смольник та Лопу-
шанка–Міхновець на Львівщині, Адамчуки–Збе-
режа на Волині та Лубня–Волосате на Закарпатті.

Голова Верховної Ради підкреслив, що 
учасники проекту планують зробити «усе 
можливе, аби виконати і реалізувати цей 
амбітний проект, що сприятиме розвитку 
добросусідських відносин між Україною і 
Польщею».

У свою чергу маршалок Сейму Республіки 
Польща зазначив:

– Сьогодні ми всі разом підемо вперед, щоб 
люди по обидва боки кордону мали можливість 
перетинати його без проблем.

Андрій Парубій подякував Мареку Кухцін-
ському за те, що у червні минулого року під час 
форуму місцевого самоврядування він виступив 
із ініціативою активізувати будівництво пунктів 
пропуску через державний кордон.                     n

офіційно    

За що позбавлятимуть статусу УБД
Кабінет Міністрів України 

Постановою №789 від 18 
жовтня визначив, що комісія, 
яка відповідає за надання 
статусу учасника бойових дій, 
позбавлятиме його за певних 
обставин.

Голова Верховної Ради України 
Андрій Парубій та маршалок 
Сейму Республіки Польща Марек 
Кухцінський оглянули місце, де 
планується звести прикордонний 
пункт пропуску «Мальховіце–
Нижанковичі» й ознайомилися 
з його інфраструктурою. 
Учасникам заходу було 
продемонстровано  технологію 
здійснення прикордонно-митного 
контролю у пункті пропуску 
«Корчова–Краковець» і пішого 
переходу в пункті пропуску 
«Медика–Шегині».



3№ 40, 27 жовтня 2017 року Прикордонник
УкраїниП У Л Ь С  К О Р Д О Н У

гарячі буднігарт

Особливо 
небезпечний

У пункті пропуску «Гоптівка» 
прикордонники Харківського 
загону виявили громадянина 
Азербайджану, якого розшукували 
за скоєння кримінального зло-
чину. Чоловік прямував на виїзд із 
України При перевірці документів 
вартові рубежу встановили, що 
він розшукується за ознаками 
вчинення кримінального право-
порушення «умисне вбивство». 
Прикордонники одразу затримали 
чоловіка та поінформували пред-
ставників Національної поліції.

Дмитро КАЛЬНИЦЬКИЙ

Росіяни 
пропускають, 
нелегали – 
пруть

Українські «зелені кашкети» 
дедалі частіше затримують неза-
конних мігрантів при спробі пору-
шити кордон з боку Росії.  Так, у 
ході реалізації інформації офіцерів 
внутрішньої та власної безпеки 
Держприкордонслужби на ділянці 
відповідальності відділу «Юна-
ківка» Сумського загону українські 
вартові рубежу затримали 12 осіб 
азійської зовнішності без докумен-
тів – дев’ять чоловіків і три жінки. 
Порушники потрапили в Україну 
з території РФ. Тривають філь-
траційні заходи, поінформовано 
представників СБУ та Національної 
поліції. Варто зазначити, що подібні 
випадки – це не окремий казус, а 
стала тенденція. На ділянці відпо-
відальності Східного регіонального 
управління за останні два місяці це 
вже шостий випадок затримання 
незаконних мандрівників, які 
прямували до України з території 
східного сусіда. Така статистика 
свідчить про наявність організова-
ного каналу переправлення нелега-
лів, який вірогідно функціонує не 
без відома ПС ФСБ РФ.

Оксана ІВАНЕЦЬ

Кримінальний 
«мисливець»

У КПВВ «Майорське» при-
кордонники Краматорського загону 
за допомогою службового собаки 
виявили в одному з автомобілів 
серед особистих речей власника 
мисливську рушницю «ТОЗ-16»,  
23 мисливські набої 16 калібру, 
3 ножі, 1 рапіру, 1 радіостанцію 
«Кенвуд» та металеві кайданки. 
Невідомо, на якого «звіра» зби-
рався полювати чоловік із таким 
спорядженням, але адекватно 
пояснити причини та обґрунтувати 
законність наявності арсеналу в 
машині він не зміг. Правоохоронці 
направили повідомлення про 
виявлення ознак кримінального 
правопорушення за ст. 263 ККУ 
(Незаконне поводження зі зброєю, 
бойовими припасами або вибухо-
вими речовинами) для внесення до 
ЄРДР. Автомобіль і небезпечний 
вантаж передали співробітникам  
Національної поліції.

Ігор ЗАРУДНЄВ

Володимир ЗАХАРЧУК,
Леся ФЕДОРОВА,
Олена ТРАЧУК 

Офіцерами-прикордонниками не 
народжуються і ними не стають авто-
матично із появою на погонах зірочок, 
«кубиків» чи інших специфічних знаків 
розрізнення. Аби перетворити вчораш-
нього школяра на людину, якій можна 
довірити особовий склад, зброю та без-
пеку хоча б невеличкої ділянки кордону, 
потрібні роки. Коли крок за кроком, день 
за днем поступово формуються якості, 
світогляд і навички, яких вимагатиме у 
майбутньому служба.

Звичайно, без достатньої теоре-
тичної бази у цьому процесі обійтися 
не можна. У Національній академії 
досвідчені викладачі під час лекцій 
і семінарів дають своїм вихованцям 
достатньо глибокі знання із цілої низки 
предметів. Зрештою, прикордонний 
виш держава уповноважила видавати не 
лише статусні погони, але й повноцінні 
дипломи про здобуту вищу цивільну 
освіту. Проте країна прагне отримати 
«на виході» із закладу, що носить ім’я 
Богдана Хмельницького, фахівців, які 
передусім утверджуватимуть її прикор-
донну безпеку. Тому природно вишкіл 
максимально пов'язаний із потребами 
наступної служби. Задля цього орга-
нізовано стажування, коли спробувати 
свої сили доводиться на різних посадах, 
починаючи із низових.

Проте курсантські колективи – це не 
лише зібрання індивідуальностей, спря-
мованих на майбутню кар’єру. Також  
це – чудово підготовлені та злагоджені 
підрозділи, які є цілком реальною 
силою. І у разі потреби залучаються як 
резерв керівництва Служби для поси-
лення охорони кордону.

Так майбутні офіцери брали участь 
в охороні, а фактично – обороні росій-
ської ділянки держрубежу навесні 2014-
го, пізніше стояли на межі із тимчасово 
окупованим Кримом. Та й взагалі – 
регулярно з’являються там, де потрібна 
негайна підмога. Такі відрядження із 
часом стають чи найяскравішими спо-
гадами курсантських років. 

Нині десант із Хмельницького виру-
шив до Закарпаття, де триває спільна 
операція «Кордон-2017». Проводжаючи  
вихованців-другокурсників, ректор 
академії генерал-майор Олег Шинка-
рук переконаний, що вони, як і раніше 
їхні старші товариші, зможуть втілити 
у життя те, чого встигли навчитися й, 
зрештою, виконають усі поставлені 
завдання. Тим більше, підрозділи осна-
щені всіма необхідними для ефективної 
боротьби зі злочинністю технічними 
засобами. На озброєнні – безпілотні 
літальні апарати, камери фото- та відео-
спостереження, тепловізійні комплекси 
та транспорт підвищеної прохідності.

У Чопському та Мукачівському заго-
нах підкріплення зустріли з радістю. 
Адже після звільнення у запас військо-
вослужбовців строкової служби наван-
таження на тих, хто служить, відчутно 
зросло. А ось бажання скористатися 
сусідством регіону із країнами Євро-
союзу у місцевого протиправного еле-
мента аж ніяк не вщухає.

Після ознайомлення з обстановкою 
прибулий резерв розподілено по загроз-
ливих напрямках, де, безумовно, він 
створить великі проблеми тим, хто зне-
важає закон.                                              n

Кордон підсилює резерв
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урочистості

Володимир ПАТОЛА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА

Візит Глави Держави почався зі спілкування 
з особовим складом підрозділів спеціального 
призначення. Петро Порошенко ознайомився з 
порядком екіпірування воїнів «ДОЗОРу» та обмі-
нявся з ними кількома словами. 

Особливу увагу було зосереджено на озна-
йомленні з інженерним забезпеченням охорони 
кордону. Оцінюючи швидкорозгортувані заго-
родження, що перешкоджають руху порушни-
ків – як піших, так і на транспортних засобах –  
і дають прикордонним нарядам більше часу на 
їх затримання, присутні окремо зупинилися на 
деталях, зокрема, товщині та матеріалі дроту-
основи, швидкості закріплення при встанов-
ленні, а також можливості подальшого перемі-
щення конструкцій при спробі їх подолання. 

Через будь-які загородження, якщо є потрібна 
техніка, навички і час, можна проникнути. Проте 
під час реагування на обстановку результат про-
тистояння вартових рубежу із порушниками 
нерідко вирішують лічені секунди. Тож Петро 
Порошенко зацікавився, передусім, оборон-
ною складовою загороджень і тим, на який час 

вони можуть стати перешкодою для добре під-
готовленої та оснащеної команди, наприклад – 
диверсійно-розвідувальної групи ворога.

Голова Держприкордонслужби генерал-
лейтенант Петро Цигикал презентував Прези-
денту новий зразок легкого тактичного автомо-
біля українського виробництва, спроектований за 
технічними вимогами представників відомства. 
Машина покликана підвищити мобільність при-
кордонних нарядів і активність патрулювання 
в районах виконання завдань. Вона забезпечує 
швидкість, відносну прихованість пересування 
на місцевості та вогневу підтримку.

Такий транспортний засіб у принципі новинка 
для українських військових формувань і силових 
структур. Інженер-конструктор, який проектував 
машину, сповна застосував свій двадцятирічний 
досвід в автомобільному спорті й водночас нама-
гався максимально врахувати потреби військо-
вих. Високий регульований кліренс та колеса 
великого радіусу забезпечують пересування по 
бездоріжжю. Нижча ніж у більшості військових 
зразків загальна висота транспорту покликана 
заховати «агресивний» профіль на фоні об’єктів 
місцевості, ускладнити виявлення машини воро-

гом чи порушником або, принаймні, дати при-
кордонному наряду більше часу до моменту, коли 
його помітять. 

Сучасний турбодизельний двигун у поєд-
нанні із системою вихлопу працює достатньо 
тихо, щоби при мінімальному природньому 
шумі не демаскувати екіпаж занадто рано і в той 
же час забезпечує значну потужність. На дис-
танції у шістсот метрів автомобіль розганяється 
з місця більш ніж до 130 кілометрів за годину. 
Система очистки пального для сильного, але 
вимогливого до залитого в бак, «серця» перед-
бачає запас живучості на випадок недостатньо 

якісної заправки, втім, особливо зловживати ним 
не варто.

Автомобіль може нести у якості основного 
озброєння звичайний чи крупнокаліберний куле-
мет або автоматичний станковий гранатомет. 
Конструкція також дозволяє встановити додат-
ково кулемет з не дуже широким фронтальним 
сектором обстрілу для правого переднього паса-
жира. Однак заради швидкості й легкості дове-
лося відмовитися від бронювання машини, тож 
на яких ділянках її можна буде застосовувати – 
покаже час.

Також був представлений сучасний мотоцикл 
– тихий, потужний і економічний, покликаний 
замінити на службі дещо застарілих «залізних 
коней» мінського заводу.

Мали нагоду поспілкуватися та сфотографу-
ватися з Президентом діти вартових рубежу, які 
проживають на території житлового комплексу 
військового містечка. Весела і безпосередня малеча 
традиційно додала офіційній обстановці невимуше-
ності. Найменшим було цікаво привітатися за руку 
з Верховним Головнокомандувачем, а найкмітливі-
шим навіть встигли обмінятися кількома словами.

Окремо під час візиту Президент України 
відзначив роботу розвідувального органу при-
кордонного відомства у ході проведення антите-
рористичної операції на сході країни та вручив 
Бойовий прапор управлінню інформації, яке від-
значило річницю створення.

– Сьогодні виповнюється 14 років з дня засну-
вання розвідки Держприкордонслужби. Я хочу 
сказати, що з перших днів перебування на посаді 
Президента України та інформація, яку я отриму-
вав від розвідки прикордонної служби, була дуже 
своєчасною, достовірною, об’єктивною і нео-
ціненною з точки зору прийняття надзвичайно 
важливих рішень, – наголосив Петро Порошенко.

Петро Порошенко: «Прикордонна розвідка врятувала мені життя»

«Ми маємо зробити все для того, щоб наші війська,  
наші прикордонники завжди були готові зупинити ворога, 
показати міць та силу захисника України».

«Впевнений у тому,  
що зараз ми попереджені,  
а значить озброєні».

«Ситуація повністю під контролем, оборона України надійна, 
керівництво держави, Збройні Сили та інші силові структури  
готові до будь-якого розвитку подій».

Президент України Петро Порошенко відвідав 
розташування Десятого окремого загону оперативного 
реагування Держприкордонслужби. Програма 
візиту була насиченою. Голова Служби генерал-
лейтенант Петро Цигикал представив Верховному 
Головнокомандувачу систему оперативного інженерного 
облаштування кордону на різних його ділянках і зразки 
сучасних технічних засобів, які використовуються 
в охороні державного рубежу. Відбулося вручення 
сертифікатів на техніку, яка, безумовно, посилить 
можливості «зелених кашкетів». Президент привітав 
представників прикордонної розвідки із річницею її 
створення та подякував оперативникам за їхню мужню, 
високопрофесійну і надзвичайно ефективну службу.
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Петро Порошенко: «Прикордонна розвідка врятувала мені життя»

«Ситуація повністю під контролем, оборона України надійна, 
керівництво держави, Збройні Сили та інші силові структури  
готові до будь-якого розвитку подій».

Верховний Головнокомандувач Збройних 
Сил України не лише висловив офіційну пози-
цію керівництва держави, високо оцінюючи 
професіоналізм прикордонників-розвідників, 
але й звернувся до них зі словами особистої 
подяки.

– Під час своєї президентської кампанії, коли 
я був у Луганську, в двохстах метрах від захопле-
ного будинку СБУ, Ізвариному, Довжанському 
– прикордонна розвідка просто врятувала мені 
життя. І саме тому сьогодні я тут, щоби висло-
вити вам слова щирої шани і подяки. Рівень про-
фесіоналізму розвідників-прикордонників є над-
звичайно високим. 

Він також констатував загальне підвищення 
рівня роботи українських спецслужб.

– Можу наголосити що протягом останніх 
років уся розвідувальна спільнота України домог-
лася кардинального підвищення ефективності 
проведення спеціальних заходів. Ми більше не 

допустимо ситуації, яка склалася на початок 
чотирнадцятого року. Впевнений у тому, що зараз 
ми попереджені, а значить озброєні.

Петро Порошенко ще раз наголосив, що 
близько 18 тисяч вартових рубежу взяли участь 
у проведенні антитерористичної операції, 793 
прикордонники заслужено нагороджені держав-
ними нагородами України. Він разом з усіма при-
сутніми вшанував хвилиною мовчання пам’ять 
героїв-прикордонників, які віддали своє життя за 
Україну.

Водночас Президент зазначив, що розслабля-
тися надто рано і навів невтішну статистику щодо 
ситуації на сході країни. 

– За останні три дні кількість ворожих обстрі-
лів у зоні АТО зросла майже удвічі. Особливо три-
вожна ситуація складається зараз на маріуполь-
ському і донецькому напрямку. Зростає, на жаль, 
і чисельність наших втрат, бо лише за ці дні заги-
нуло двоє українських героїв і семеро захисників 
України отримали поранення. Ми зараз обгово-
рили з представниками силових структур низку 
додаткових заходів, спрямованих на протидію про-
вокаціям ворога, на збереження життя і здоров’я 
українських воїнів, – сказав Петро Порошенко.

При цьому він наголосив, що ситуація 
повністю під контролем, оборона України 
надійна, керівництво держави, Збройні Сили та 

інші силові структури готові до будь-якого роз-
витку подій.

Наприкінці свого візиту Президент вручив дер-
жавні нагороди військовослужбовцям, які проявили 
високий професіоналізм і відзначилися як мужні та 
героїчні воїни, а також передав сертифікати на тех-
ніку, що незабаром надійде у прикордонні підроз-
діли для охорони державного рубежу.

– Одним із ключовим елементів безпеки дер-
жави в умовах російської агресії є міцний кор-
дон. Ми маємо зробити все для того, щоб наші 
війська, наші прикордонники завжди були готові 

зупинити ворога, показати міць та силу захис-
ника України, – зауважив Петро Порошенко.

Урізноманітнила урочистості та надала особ-
ливого піднесеного настрою присутнім творча 
частина заходу – виступ Академічного ансамблю 
пісні і танцю Держприкордонслужби.

Не настільки офіційно, але не менш тепло 
привітали представників Служби інформації з 
днем народження колеги-розвідники з інших 
українських відомств. І, звичайно, вручили 
подарунки-сувеніри, адже на день народження з 
порожніми руками не приходять.                         n

«Інформація, яку я отримував від розвідки прикордонної служби, 
була дуже своєчасною, достовірною, об’єктивною і неоціненною з 
точки зору прийняття надзвичайно важливих рішень».
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партнерство

У Центрі підготовки 
підрозділів поліції особливого 
призначення, що на Київщині, 
відбулась урочиста церемонія 
вручення сертифікатів про 
закінчення навчальних курсів 
бійцями Десятого окремого 
загону оперативного реагування 
«ДОЗОР» Державної 
прикордонної служби України 
та поліцейськими Корпусу 
оперативної раптової дії 
«КОРД». 

Володимир ПАТОЛА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА 

Українські спецпризначенці протягом 
місяця проходили вишкіл та удосконалювали 
навички проведення нічних спеціальних опе-
рацій під керівництвом американських колег – 
представників Адміністрації питань боротьби з 
наркотиками. Усі вони успішно склали вимог-
ливим інструкторам доволі жорсткі іспити.

На урочистості завітали Надзвичайний 
і Повноважний Посол США в Україні Марі 
Йованович, міністр внутрішніх справ України 
Арсен Аваков, Голова Національної поліції 
України Сергій Князєв та перший заступник 
Голови Державної прикордонної служби Укра-
їни генерал-лейтенант Василь Серватюк.

Арсен Аваков привітав присутніх і під-
креслив, що поліцейські та прикордонники 
користуються значною довірою у населення, 
тому їм необхідно постійно удосконалювати 
свої уміння й навички.

– Я хочу сказати про дві речі: довіра та 
ефективність. Кожен із вас на службі в Укра-
їні й довіра – це показник вашої ефективності. 
Довіра з’являється там, де є ефективність і 
точні дії. Ми спостерігаємо зростання довіри 
до поліції. Великим рівнем довіри користу-
ються прикордонники. Однак вам потрібно 
бути професійно підготовленими. Розраховую, 
що у складних ситуаціях еліта спецпідрозділів 

зможе проявити себе і захистити українців, – 
зазначив міністр внутрішніх справ.

Також бійців привітала Надзвичайний і 
Повноважний Посол США в Україні пані Марі 
Йованович.

– Вітаю бійців усіх підрозділів із завер-
шенням курсів та хочу подякувати за роботу 
інструкторам Адміністрації з наркоконтролю 
США і Департаменту поліції Х’юстона, які 
вже два роки працюють з нами та допомагають 
розбудовувати правоохоронні органи України. 
Дуже вам дякую! Ми розуміємо, що такі тре-
нінги, які ви пройшли, є життєво важливими 
для українських правоохоронців. Україна про-
довжує протистояти безпрецедентним викли-
кам у сфері безпеки та верховенства права, що 
надходять з боку внутрішніх і зовнішніх сил. 
І бійці, які зібралися тут сьогодні, є основою 
такої спроможності України в подоланні подіб-
них викликів, – підкреслила Марі Йованович.

Перший заступник Голови Держприкордон-
служби зазначив, що спільні навчання воїнів 
«КОРДу»  та «ДОЗОРу» під патронатом амери-
канських інструкторів проходять вже утретє.

– Тут стоять кращі з кращих. Ми пишає-
мося вами. Серед бійців «ДОЗОРу» на цьому 
плацу – тринадцять учасників антитерорис-
тичної операції, вісім бійців нагороджені дер-

жавними нагородами і чотири прикордонники, 
які в боях за незалежність нашої держави отри-
мали поранення та контузії.  Ви маєте бойовий 
досвід. А завдячуючи нашим американським 
друзям, вашим тренерам – отримали нові  
знання та навички. Я впевнений, що ці знання і 
бойовий досвід ви присвятите служінню нашій 
державі, захисту народу України, – зазначив 
Василь Серватюк під час урочистої промови.

Представник Адміністрації з питань 
боротьби з наркотиками Міністерства юстиції 
США та Департаменту поліції Х’юстона пан 
Джессі Сі, привітавши учасників навчання із 
успішним проходженням курсу, вручив стар-
шим груп «КОРД» та «ДОЗОР» сертифікати 
про проходження навчання.

Варто зазначити, що для забезпечення 
проведення  тренінгу Посольством США в 
Україні закуплено і надано для потреб Дер-
жавної прикордонної служби України 30 комп-
лектів спеціального обладнання, у тому числі 
й портативні прилади нічного бачення PSV-14 
та інфрачервоні цілевказівники, загальною 
вартістю понад 135 тисяч доларів.

Після офіційного вручення сертифікатів 
усіх присутніх запросили до шут-хаузу, де 
бійці продемонстрували вишкіл із взаємодії в 
ході проведення спеціальних операцій.           n

Кому тепер належатиме ніч…
Спеціально для читачів нашої газети 

ми попросили прокоментувати нові 
можливості учасників вишколу першого 
заступника Голови Держприкордонслужби 
України генерал-лейтенанта  
Василя Серватюка:

– Почнемо з того, що Десятий окремий 
загін оперативного реагування призначений 
для захисту, охорони державного кордону, 
виконання спеціальних завдань і окремих дору-
чень, які надходять до нашого відомства в 
рамках кримінальних проваджень. Відповідно, 
окрім завдань суто бойових, дуже важливе 
значення має поєднання наших дій і тактики 
з діями спеціального підрозділу Національної 
поліції «КОРД». Така підготовка проводиться 
уже тривалий час. Черговий випуск присвяче-
ний взаємодії наших підрозділів при спільних 
заходах в умовах ночі, а також обмеженої 
видимості. 

Під керівництвом американських інструк-
торів бійці нашого «ДОЗОРу» і «КОРДу» 
отримали навички спільного виконання спе-
ціальних завдань у різних умовах місцевості 
або в місті в нічний час. 

Для забезпечення таких заходів від уряду 
Сполучених Штатів Америки отримано 
значну кількість спеціального обладнання, яке 
дозволить, на наш погляд, ефективно викону-
вати завдання саме в нічний час. Це пристрої 
нічного бачення, тепловізори, різні датчики 
тощо. Днями починається новий тренінг – з 
висотної підготовки, знову ж таки, спільно 
з бійцями «КОРДу». Буде використання 
вертольотів та інших літальних апаратів 
для доставки резервів, потім раптова поява 
наших спецпідрозділів саме у таких місцях, де 
вони повинні бути для оперативного й ефек-
тивного виконання завдань.

Такі підрозділи необхідні. При виконанні 
завдань з охорони, захисту кордону дуже часто 
треба мати спеціальні навички, здебільшого 
не потрібні інспектору прикордонної служби, 
який сидить у кабіні паспортного контролю 
і працює з документами. Проте водночас 
інспектор повинен відчувати, що у нього є 
надійна підтримка і захист спеціальних підроз-
ділів. Це той мостик, який поєднує усіх при-
кордонників: одні виконують завдання одного 
характеру, інші – зовсім іншого, але всі працю-
ють на забезпечення суверенітету й цілісності 
нашої держави. Тому, думаю, що такі підроз-
діли будуть не тільки в Києві у «ДОЗОРі», але і 
в інших регіонах нашої країни.
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кращі з кращих

Людмила КАТЕРИНИЧ 

Його військова біографія розпочалася 1992 
року з призову до лав «зелених кашкетів». «З 
перших днів я зрозумів, що це – моя життєва 
стихія і вирішив  залишитися на військовій 
службі за контрактом, – пригадує Олександр. 
– Спочатку було важко, але мені допомагав 
хоч і молодий та надійний наставник – стар-
ший лейтенант (нині – підполковник) Руслан 
Ставицький. Він розкривав усі тонкощі охо-
рони державного рубежу та щиро радів моїм 
першим успіхам. 

…Непомітно пройшли роки. Сьогодні 
старший прапорщик Олександр Муляр – 
справжній професіонал своєї справи. За сло-

вами начальника кінологічного відділу загону 
підполковника Олексія Федорова: «Олександр 
Муляр, без перебільшення,  один із найдо-
свідченіших кінологів нашого відомства. За 
його плечима понад два десятки літ оглядової 
роботи в пунктах пропуску для автомобіль-
ного та залізничного сполучення. За цей час 
він особисто підготував чотирьох спеціальних 
службових собак, які добре проявили себе. 
Олександр – скромний, порядний,  цілеспря-
мований і надійний товариш».  

…Як на початку служби, так і нині, стар-
ший прапорщик Олександр Муляр напо-
легливо примножує свої здобутки в службі. 
Так, останніми роками зі своїм помічником – 
німецькою вівчаркою Діком – вони неоднора-
зово виявляли наркотичні засоби, психотропні 

речовини, зброю та боєприпаси у різних схо-
ванках, обладнаних у потягах з метою неза-
конного переміщення через кордон товарів та 
предметів.

Досягнення вагомих показників в 
оперативно-службовій діяльності Олександр 
вважає не лише особистою заслугою. 

– Передусім, – каже він, – це успіх усього 
колективу, який діє немов злагоджений механізм. 

Напевно, за таке ставлення до своєї справи 
та колег Олександр і користується їхньою 
повагою. Його багаторічну бездоганну службу 
відзначено також і керівництвом відомства. 
Свідченням того є медалі «За мужність в охо-
роні державного кордону», «Відмінний при-
кордонник», «20 років сумлінної служби», 
багато грамот і подяк. Має  старший прапор-

щик і спортивні здобутки. На його рахунку 
– неодноразові перемоги  на чемпіонатах 
Держприкордонслужби з самбо – фізичний 
розвиток та спорт у житті Олександра відіграє 
особливу роль!

Є в інспектора й інші здобутки, що дуже 
радують старшого прапорщика – пліч-о-пліч 
сумлінно охороняють державний рубіж його 
учні – молоді кінологи прапорщики Володи-
мир Прокопчук та Руслан Січкар. Досвідче-
ний наставник залюбки навчає хлопців тонко-
щам своєї професії і радіє гарним результатам! 
А що може бути приємнішим, ніж коли твоя 
справа знаходить продовження? 

– Ми вдячні Олександру Леонідовичу за 
підтримку та допомогу. Спілкування з ним дає 
багато корисного як у підвищенні професій-
них знань, так і для життя в цілому, – зазна-
чають  послідовники досвідченого кінолога. 

Олександр – щасливий і люблячий чоло-
вік.  Понад 15 років поруч  з ним по життю 
йде дружина Наталія, також військовос-
лужбовець. Вона як ніхто розуміє специ-
фіку справи чоловіка та у всьому підтри-
мує його. Разом вони виховують чудових 
доньок – Дарію та Олександру. Саме їхня 
любов додавала життєвих сил, коли у липні 
2014-го Олександр зі своїми побратимами 
– воїнами мобільної прикордонної застави – 
героїчно тримали оборону  пункту пропуску  
«Довжанський». 

…Моя розповідь про старшого прапор-
щика Олександра Муляра – лише часточка 
історії людини, яка кращі роки свого життя, 
загалом чверть віку, свідомо присвятила 
нелегкій службі з охорони державного рубежу. 
А це, погодьтеся, красномовне свідчення 
того, що воїн дійсно знайшов своє благородне  
призначення – бути захисником України.       n

Олександр Муляр: наставник, 
батько, друг і захисник

Оксана ІВАНЕЦЬ

Розповісти свою трагічну сторінку життя 
погодилися в родині Кузнецових, що зазнала 
непоправної втрати на самому початку війни. 
Їхній син, чоловік і батько малолітніх дітей 
старшина В’ячеслав Кузнецов, військово-
службовець відділу прикордонної служби 
«Біловодськ», назавжди залишився для них у 
2014 році. 

Його дружина Оксана, намагаючись бути 
спокійною, дістає сімейні фото чоловіка, 
прибрані невдовзі після загибелі В’ячеслава. 
Надто боляче жінці було лишати їх перед 
очима. Втім, навіть зараз, після трьох років, 
згадувати минуле без сліз їй дається важко.

Із майбутнім чоловіком Оксана познайоми-
лася у свої юні роки на дискотеці, куди вперше 
привів її старший брат. Молодий, симпатичний 
В’ячеслав зайшов у клуб зі своїм товаришем і, 
як виявилося, також ніколи тут ще не бував.

– З того часу ми стали дружити, – розповідає 
жінка. – Рік зустрічалися до його призову в армію. 

Одружилися. Згодом у молодій родині 
з’явився первісток – син Олексій, а за деякий 
час – донечка Даринка. Сім’я жила своїм щас-
ливим життям. 

Настала весна 2014 року. Чоловік Оксани 
отримав повістку з військкомату і вже 20 
березня став проходити службу в лавах луган-
ських «зелених кашкетів» – у ВПС «Біло-
водськ». Півроку перебував на передовій. 
Саме у той час кордон з Росією в Луганській 
області став запеклою зоною протистояння 

українських охоронців рубежу з незаконними 
формуваннями сепаратистів і диверсійно-
розвідувальними групами північного сусіда. 

Незадовго до своєї загибелі старшині 
вдалося декілька днів побувати вдома. Щось 
ніби віщувало тоді дружині – це його остання 
зустріч із сім’єю. Тепер, згадуючи події тих 
днів тижня, вона розповідає про ажіотаж, 
яким супроводжувалося повернення чоловіка 
до своїх побратимів. 

Той пам’ятний тиждень із ним був для неї 
ніби пророчим.

– Ті чотири дні, коли Слава провів удома, – 
каже вдова, – я просто ревнувала його до всіх, бо 
чомусь багато кому захотілося побачитися з ним. 
А мені так важко було відпускати його в загін. 

За тиждень її чоловіка і батька їхніх мало-
літніх дітей не стало…

Трапилося все в Біловодському районі на 
Луганщині, неподалік села Нижньобараниківка. 
У колоні «зелених кашкетів» слідували три авто. 
Останнє з них, у якому знаходився старшина 
В’ячеслав Кузнецов з побратимами, наїхало на 
фугас, закладений ворогом. Не вижив ніхто. 

Не так давно місце, де загинув чоловік, 
Оксана змогла побачити на власні очі. Сталося 
це 28 травня нинішнього року, коли відбулася 
зустріч родичів загиблих військовослужбовців 
Луганського загону.  

Сьогодні він залишається зі своїми рід-
ними у спогадах, посміхаючись їм із сімейних 
фото або відео: на одному грається з малень-
ким Олексієм, на іншому – разом з Оксаною 
забирає з пологового будинку новонароджену 
Даринку. 

– Виростуть діти й будуть бачити на цих, 
найдорожчих для мене реліквіях, свого татуся 
живим, – схиливши голову каже вдова, не 
помічаючи, як тремтять пальці рук з фотокарт-
ками загиблого чоловіка.                                 n

пам’ять

Могилів-Подільський 
загін імені Героя України 
старшого лейтенанта 
В’ячеслава Семенова – один 
з кращих органів охорони 
державного кордону. 
Здобутками у повсякденній 
службі та ратними подвигами 
його військовослужбовці 
підтверджують своє почесне 
звання. У їх числі – інспектор 
прикордонної служби-кінолог 
ВПС «Могилів-Подільський» 
старший прапорщик Олександр 
Муляр.

«Пророчий» тиждень
Уже минуло три роки, як повідомлення про загиблих та 

поранених військовослужбовців у зоні АТО увійшли в наше 
буття, ставши щоденною реальністю для більшості українців. 
Серед тих патріотів, котрі віддали своє життя, відстоюючи 
територіальну цілісність країни, 69 захисників державного 
рубежу. І якою б сумною та досконалою не була статистика, 
вона не здатна передати трагедію людей, які втратили близьких 
у жертовному протистоянні на сході країни.
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Колектив Мукачівського прикор-
донного загону, рідні та друзі  вітають 
прекрасну жінку,  дорогу  дружину,  
маму та бабусю АРТЕМЬЄВУ Тамару 
Олександрівну  з ювілеєм! 

Бажаємо щастя і здоров’я,
Бажаєм мудрості і сил,
Щоб кожний день вже від сьогодні
Вам тільки радість приносив.
Усіх земних Вам благ бажаєм
За душу людяну просту.
Всі квіти світу Вам даруєм
За добре серце й теплоту.
Щоб Вас люди шанували, 

діти й онуки любили! 
Щоб Ви до ста років без горя прожили!

Щиро вітаємо нашу доньку – офі-
цера відділу прикордонного контр-
олю штабу Подільського прикордон-
ного загону, старшого лейтенанта 
Марину КОРНІЙЧУК із 25-річчям! 
Хай буде життя позитивним, веселим, 
Чудовим, активним, багатим, 
Щасливим і плідним, цікавим, 
Блискучим і гідним! 
Хай радує теплими днями,
Чарівними вабить вогнями, 
Хай втілює мрії і плани. 
Вітаємо, доню, кохана!

від щирого серця! таланти

Дитячий вокальний ансамбль 
Могилів-Подільської мистецької 
школи «Юний прикордонник» уже 
вкотре отримав блискучу перемогу! 
Взявши участь у Міжнародному 
мистецькому конкурсі, що проходив 
минулого тижня у закарпатському 
місті Берегово, колектив виборов 
Гран-прі. 

Людмила КАТЕРИНИЧ

Крім цього, солістки ансамблю Єлизавета 
Кучмей та Єлизавета Кирилова – кожна у своїй 
віковій групі – удостоєні найвищої нагороди 
конкурсу – головного призу! Порадували свого 
педагога також Анна Петрова та Анастасія 
Онисимчук: дівчата вибороли перші місця за 
відмінне виконання українських пісень.

Варто зазначити, що блискучими перемо-
гами «Юний прикордонник» постійно радує 
своїх прихильників. Лише нинішнього року під 
час участі в Міжнародних пісенних конкурсах, 
що проходили у Вінниці, Києві та болгарському 
місті Албена, юні співаки заслужено удосто-
ювалися призових місць і схвальних відгуків 
компетентного журі. 

– На досягнутому ми не зупиняємося! –  
зазначила керівник колективу Алла Думітраш. –  
Наполегливо працюємо над репертуаром та 

удосконалюємо професійний рівень. Зокрема, 
цьогоріч «Юний прикордонник» відзначив своє 
15-ліття. Ансамбль, створений 2002 року, прой-
шов своє становлення та виховав не одне поко-
ління юних талантів. На даний час, трішки від-
почивши, ми знову беремося до праці. Адже нам 

як переможцям вручили сертифікат на участь у 
Міжнародному вокально-естрадному конкурсі, 
що проходитиме в Македонії у серпні 2018 року! 

Тож вітаємо колектив та його наставника з 
перемогою і бажаємо нових творчих злетів на 
шляху до вершин Парнасу!                               n

Чергові перемоги «Юного прикордонника»

цей день в історії
1654 — 50-тисячне військо Речі Посполитої на чолі з коронним геть-

маном Станіславом Потоцьким вирушило на Поділля і Брацлавщину.
1882 — народився перший професійний національний реалістичний 

театр в Україні під орудою М. Л. Кропивницького.
1938 — на І з’їзді художників УРСР створено Спілку радянських 

художників України.
1944 — Ужгород звільнено від німецьких і угорських військ.

Народилися:
1728 — Джеймс Кук, англійський мореплавець, керівник трьох навколо-

світніх експедицій, першовідкривач Нової Зеландії і Гавайських островів.
1782 — Ніколо Паганіні, італійський скрипаль і композитор.
1919 — Іван Лисяк-Рудницький, український історик, правознавець.
1970 — Руслана Таран, українська яхтсменка, триразова призерка 

Олімпійських ігор.

фотофакт

Чарівні, але не слабкі
Володимир ЗАХАРЧУК 

У Національній академії Служби дівчата 
навчаються нарівні із юнаками. Практично, 
жодних послаблень через «слабкість» статі 
для них не робиться – ті ж заняття, наряди й 
роботи, що й для усіх... 

Стійкість, з якою вони долають труднощі 
на шляху до жаданих погонів, викликає щиру 
повагу не лише 8 березня. Адже найперша 
вимога до випускників – це професіоналізм. 
Кордон чекає зі стін альма-матер справжніх, 
добре підготовлених та морально зрілих офі-
церів, а не жінок та чіловіків.

Утім попри неабияке навантаження 
вітчизняні «солдати Джейн» знаходять 
можливість зберегти свою природну чарів-
ність. Вони вміло поєднують камуфляж і 
макіяж,  бо мають залишатися справжніми 
леді у будь-яких ситуаціях.                         n

На фото: курсанти факультету пра-
воохоронної діяльності Катерина Саюк, 
Людмила Білинець, Катерина Краснобока 
та Діана Резнік

нові погони

від 13 жовтня 2017 року 
№1054-ос
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