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Маестро тонкого нюху

Переродження Служби
триває
Держприкордонслужба України
продовжує подальше реформування та
розвиток відомства у відповідності
до визначених Президентом України
завдань. Активні кроки в цьому напрямку
розпочалися наприкінці минулого року.

громадська ініціатива

2

стор.

У Великих Мостах завершився шостий
чемпіонат ДПСУ з дресирування службових собак.
У змаганнях взяли участь вісімнадцять
кращих кінологів та їхніх підопічних.
Протягом трьох днів чотирилапі охоронці
рубежу змагалися у пошуку людей, зброї
та наркотиків, а також демонстрували
стор.
витримку й дисциплінованість.

6

Прикордонник
Захистити кордон України
усім миром

1

Сьогодні питання захисту державного
рубежу стало справою не лише
профільних структур, а й усіх небайдужих
громадян. Свідченням цього є створення
Всеукраїнської асоціації громадських
формувань з охорони держкордону.

7

стор.

Прикордонник
України
¹ 45 (5491)

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²

27 ËÈÑÒÎПÀÄÀ 2015 ÐÎÊУ

ÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Характер,
посилений
мотивацією

4-5
стор.

кордон за тиждень
Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî
1,390 ìëí îñ³á
òà 356 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 413 îñ³á,
çîêðåìà, 17 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 3 îäèíèö³ çáðî¿
òà 41 áîºïðèïàñ,
168 ã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 4,5 ìëí ãðèâåíü

2

Прикордонник
України
коротко
про головне

Призваних
скривдити не дадуть
Президент України Петро
Порошенко підписав Закон про
посилення відповідальності
роботодавців за порушення
гарантій працівникам, призваним
на військову службу. Тепер за
незаконне звільнення чи інше
порушення соціальних гарантій
такого працівника роботодавець
нестиме фінансову відповідальність
у розмірі десяти мінімальних
заробітних плат за кожного
призовника, на чиї права він
зазіхнув, та адміністративну
відповідальність у розмірі від 50
до 100 неоподаткованих мінімумів
доходів громадян. Щоби закон
працював реально, а не лише на
папері, відповідні зміни внесено
до статті 265 Кодексу законів
про працю України, статей 41,
221 та 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
Сергій ПОЛІЩУК

«Музею Гідності»
бути
Напередодні другої річниці
Революції гідності Кабінет
Міністрів України затвердив
розпорядження про створення
«Меморіального комплексу Героїв
Небесної Сотні – Музею Гідності».
Як зазначається в документі, цей
державний заклад належатиме
сфері управління Українського
інституту національної пам’яті.
Інститут має затвердити статут
«Музею Гідності», вжити заходів
для проведення його державної
реєстрації та призначення
керівника. Як відомо, до Верховної
Ради України внесено проект
закону, який серед іншого
передбачає створення Музею
Майдану. Депутати пропонують
повернути у державну власність
майновий комплекс підприємства
Федерації професійних спілок
України «Міжнародний центр
культури і мистецтв профспілок
України» – Жовтневий палац –
та створити на його базі Музей
Майдану.

Д Е Р Ж А В А
офіційно

Стратегія перспективного розвитку
У рамках виконання
Національного плану
заходів з лібералізації ЄС
візового режиму для України
Кабінет Міністрів схвалив
Стратегію розвитку
Державної прикордонної
служби України, розроблену
в контексті реформування
правоохоронної системи
України, зокрема виконання
Стратегії розвитку органів
внутрішніх справ України
та Концепції першочергових
заходів реформування
системи Міністерства
внутрішніх справ.

Людмила ТКАЧЕНКО
Основною метою документа,
розробленого Адміністрацією
Держприкордонслужби, є забезпечення ефективної реалізації
політики у сфері безпеки державного кордону, а також охорони суверенних прав України

в її виключній (морській) економічній зоні.
Стратегія визначає чотири
основні напрями розвитку
служби. Серед них – забезпечення розвитку інтегрованого
управління кордонами з урахуванням досвіду держав – членів
Європейського Союзу, підвищення рівня боєздатності органів Держприкордонслужби та

Переродження Служби триває

Без зайвих перевірок

Світлана ДЕЙЧУК

їх спроможності до виконання
завдань із захисту державного
кордону, забезпечення готовності
прикордонного відомства до охорони тимчасово неконтрольованих ділянок державного кордону
після відновлення контролю над
ними, а також підвищення рівня
довіри населення до Держприкордонслужби та її особового
складу.

Проект Стратегії розвитку
пройшов публічне обговорення
в суспільстві. До його опрацювання залучалися Місії Європейського Союзу з надання
допомоги в реформуванні
цивільного сектору безпеки
(EUAM), Місії Європейської
Комісії з надання допомоги в
питаннях кордону Україні та
Молдові (EUBAM), а також
Громадська й Консультативна
ради, профспілка та ветеранська організація. З унесенням
поправок документ погоджено
з усіма зацікавленими органами
виконавчої влади.
Джерелами
фінансування
реалізації Стратегії є кошти державного бюджету, міжнародна
технічна допомога та інші надходження, не заборонені законодавством.
Реалізація Стратегії здійснюватиметься шляхом виконання актів законодавства, а
також розроблення нових актів,
необхідних для розвитку Держ
прикордонслужби, та проведення моніторингу стану її
розвитку.
n

реформи

Олена ТАЩИЛІНА

Кабінет Міністрів України
спростив порядок здійснення
в портах екологічного та
радіологічного контролю
суден і товарів. Відповідно до
прийнятих змін екологічний
контроль здійснюватиметься
лише у тому випадку, якщо
із судна викидаються видимі
плавучі частки або виникають
сліди нафти чи забруднюючих
речовин у районі скиду. Що
стосується радіологічного
контролю, то у пунктах пропуску,
де функціонують комплекси
автоматизованого контролю за
переміщенням радіоактивних
речовин і ядерних матеріалів,
він проводитиметься виключно
у разі перевищення природного
радіаційного фону. За словами
ініціаторів документа, такий
підхід цілком відповідає провідній
світовій практиці.
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Держприкордонслужба України продовжує
подальші кроки по реформуванню та розвитку
відомства у відповідності до визначених Президентом
України завдань. Активна робота в цьому напрямку
розпочалася наприкінці минулого року.
Андрій ДЕМЧЕНКО
Основні напрямки розвитку
реалізовуються шляхом зміни
психології управління, організаційної структури Держприкордонслужби, знищення корупційних проявів серед персоналу,
удосконалення системи підготовки і модернізації системи охорони державного кордону.
При цьому реформування
Держприкордонслужби відбувається скоординовано в єдиній
системі з іншими правоохоронними органами.

Зокрема,
Адміністрацією
Держприкордонслужби розроблено низку стратегічних документів, направлених на реформування і розвиток відомства на
близьку й середню перспективу.
Серед них – Стратегія розвитку
Державної прикордонної служби
України та Концепція інтегрованого управління кордонами, План
інженерно-технічного облаштування
українсько-російського
кордону, територій, прилеглих
до районів проведення АТО та
АР Крим і План першочергових
заходів з облаштування державного кордону вздовж берегової
лінії та забезпечення охорони

територіального моря України
в межах Донецької, Запорізької,
Херсонської та Миколаївської
областей, а також Концепція
Державної цільової правоохоронної програми «Облаштування
та реконструкція кордону»
на період до 2020 року. Усі документи вже затверджено Кабінетом Міністрів України.
Крім того, прикордонним
відомством проведено комплекс
необхідних заходів, направлених
на удосконалення організаційної
структури як органів управлінь
центрального й регіонального
рівнів, так і органів охорони державного кордону та навчальних
закладів.
Реалізуючи визначене Законом України збільшення чисельності Держприкордонслужби,
додатково сформовано прикордонний загін у Краматорську та
три окремі прикордонні комендатури швидкого реагування.
Триває робота по розгортанню
й інших прикордонних підрозділів.
Водночас основна увага
керівництва
Держприкордонслужби приділяється протидії
протиправній діяльності серед
персоналу відомства. Впродовж
року за послаблення управлінського контролю звільнено з
посад та відсторонено від виконання обов’язків ряд керівників
органів охорони кордону та посадових осіб регіональних управлінь.
Варто відмітити, що на виконання Закону України «Про
очищення влади», боротьби
з корупцією та в результаті
організаційно-штатних
змін
оновлено 67% керівників структурних підрозділів Адміністрації
Держприкордонслужби, регіо
нальних управлінь і органів охорони кордону.

Окремим завданням для
відомства є реформування системи підготовки персоналу.
Вона, переважно, здійснюватиметься на базі відомчих навчальних закладів і має за мету цільову
переорієнтацію на військову
складову.
Крім того, в рамках реформування правоохоронної системи з 1 серпня на базі підрозділів Окремого контрольнопропускного пункту «Київ» під
гаслом «Служити, захищати,
допомагати» стартував пілотний проект «Нове обличчя
кордону». Нині військово
службовці вже приступили до
несення служби в аеропортах
«Жуляни» та «Гостомель». Вже
найближчим часом досвід підготовки персоналу в рамках
пілотного проекту буде поширено й на інші органи охорони
кордону відомства. Метою
даного реформування є підвищення рівня довіри суспільства до Держприкордонслужби,
створення максимально комфортних умов для законослухняних громадян, які перетинають державний кордон України,
та підготовка прикордонника
нової формації.
Активно відбувається і розвиток прикордонної співпраці
з державами – членами ЄС та
Молдовою. Зокрема, затверджено План з організації спільної оперативної охорони кордону. Активно вводяться спільні
прикордонний контроль та
патрулювання. Також у рамках
підготовки до запровадження
ЄС безвізового режиму для
України пункти пропуску забезпечуються засобами біометричного контролю, доступом до баз
даних Інтерполу, реалізується
інші інновації прикордонного
контролю.
n

П У Л Ь С
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К О РД О Н У

співробітництво

Мирон СИДОР

Делегація представників ОБСЄ на чолі з керівником
Спеціальної моніторингової місії в Харкові Ромуальдом
Пішаром відвідала Східне регіональне управління
Держприкордонслужби.

Під час зустрічі начальник
регіонального управління полковник Сергій Бідило розповів
представникам моніторингової
місії про структуру і завдання
управління, порядок охорони державного кордону, обстановку на
ділянці відповідальності та особ
ливості виконання «зеленими
кашкетами» оборонних функцій у
контексті воєнної загрози.
Серед іншого Сергій Бідило
зазначив, що в рамках державної
програми «Європейський вал» удосконалюється інженерно-технічне

облаштування кордону. Наразі здійснюється перехід на нові технології,
підрозділи забезпечуються сучасними засобами зв’язку, приладами
дистанційного контролю, системами радіолокаційного та тепловізійного спостереження.
Під час відвідання гостями
музею Східного регіонального
управління, особливе зацікавлення
викликали експонати – речові докази
з найрезонансніших затримань
контрабандних товарів, зброї та
наркотичних речовин, проведених у
різні періоди діяльності Служби.
Біля стели пам’яті загиблим
прикордонникам представники
ОБСЄ хвилиною мовчання віддали шану героям АТО.
n

герої не вмирають

Сезон
закрито

І своїми добрими справами
ми повинні показувати, що
їхній подвиг не забуто і їхнє
життя втрачене недарма», –
з такими словами звернувся до
присутніх голова Хмельницької
облдержадміністрації Михайло
Загородний.
Відкрили меморіальну дошку
дружина загиблого героя Анжела
Дияк разом з доньками – Олександрою та Іванною. Після цього
відбулося освячення пам’ятного
знака та поминальна літургія.
«Сьогодні
прикордонники
гідно
виконують
службові
обов’язки в зоні проведення
антитерористичної
опера-

ції, демонструючи відданість
народу України та патріотизм.
По всій лінії розмежування ми
здійснюємо охорону і оборону, –
наголосив ректор Національної
академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького Олег Шинкарук.
– На жаль, 67 прикордонників не
повернулися із зони проведення

АТО, семеро з них – випускники
академії. Серед них і Павло Дияк,
який без вагань одним з перших
став на захист нашого кордону,
коли почалася російська агресія.
Світла пам’ять Герою».
Нагадаємо, що раніше мемо
ріальну дошку Павлу Дияку встановили у Хмельницькому на території прикордонної академії.
n

адмінмежа

Оновлений «Чонгар»

Олег ЛИЧКОВСЬКИЙ

Контрольний пункт
«Чонгар», розташований
на адміністративній межі
з Автономною Республікою
Крим, найближчим часом
запрацює на новому місці
та забезпечуватиме більш
комфортні умови його
перетину.

Прикордонники Мостиського
загону володіли певною
оперативною інформацією про
можливе приховане ввезення в
Україну партії пристроїв зв’язку
рейсовим автобусом. Отож коли
близько 5-ої години ранку в
пункт пропуску «Шегині» прибув
автобус «Перемишль–Львів»,
старший прикордонних нарядів
прийняв рішення на проведення
поглибленого огляду. Після
півгодинної перевірки спільна
прикордонно-митна оглядова
група виявила сторонні предмети
в технічній порожнині сходинок
транспортного засобу. Зі схованки
вартові рубежу вилучили 46
смартфонів «Iphone 6»,
запакованих у прозору плівку.
Водій автобуса – 42-річний
львів’янин – підтвердив, що
гаджети належать йому і він
особисто сховав їх в автобусі.
Загальна сума оцінки вилученої
техніки склала понад 770 тисяч
гривень.
Іван ГАЛКІН

Кримінальний букет

На кордоні з Білоруссю
закінчився термін сезонного
пропуску громадян для збору
дикоросів.

Спрощену систему доступу
для
збору
дикоросів
на
українсько-білоруському кордоні
впровадили чотири роки тому.
Тоді ж домовленість закріпили на
урядовому рівні і в трьох місцях
облаштували тимчасові пункти
пропуску «Березове», «Дроздинь» та «Познань». Діють вони
з 1 липня до 15 листопада.
Цього року майже 16 тисяч
громадян, з яких 3 тисячі дітей,
скористалися спрощеним пропуском через українсько-білоруський
кордон з метою збору чорниці та
журавлини на території Поліського
лісгоспу Республіки Білорусь. n

Прикордонники відділу
«Середина-Буда» Сумського
загону спільно зі співробітниками
поліції виявили тайник із
мінометними мінами. Про
підозрілі пакунки охоронцям
кордону повідомив місцевий
житель, який займався збором
металобрухту. Група реагування
у складі прикордонників і
поліцейських негайно виїхала на
вказану ділянку. Схованка була в
лісосмузі поблизу автодороги між
селами Ромашкове та Чернацьке.
У трьох поліетиленових пакунках
правоохоронці нарахували 20
мінометних мін калібру 82
міліметри. Небезпечну знахідку
довелося охороняти до приїзду
саперів.

Айтобус

На фасаді Хмельницької загальноосвітньої
школи №1 з’явилася меморіальна дошка на честь
загиблого героя-прикордонника Павла Дияка,
який навчався у цьому закладі. Розповісти про
подвиг військовослужбовця, а також висловити
співчуття та вдячність його родині прийшли
друзі прикордонника, представники місцевої влади,
учні й просто небайдужі хмельничани.

дикороси

Крупнокаліберна
знахідка

Роман ТКАЧ

Нащадки пам’ятатимуть

Прапорщик Павло Дияк загинув 12 липня 2014 року у районі
села Маринівка, що на Донеччині, коли його бронетранспортер підірвався на фугасній міні.
Відтепер пам’ятний знак на стіні
школи нагадуватиме, якою ціною
здобувається право вільно жити
у своїй країні.
«Ми маємо зберегти пам’ять
про людей, які віддали своє
життя за нас, власним прикладом
продемонструвавши
вірність державі та народові.
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гарячі будні

На принципах партнерської відкритості

Володимир ЗАХАРЧУК

Прикордонник
України

Максим СОРОКА
Після перенесення кримською
«владою» власного КПП углиб
окупованої території українська
сторона прийняла рішення про
переміщення прикордонного підрозділу. Таким чином, на новому

місці «Чонгар» розташовуватиметься приблизно за 150 метрів
від адмінкордону. Насамперед це
важливо для пішоходів – особливо
людей похилого віку та тих, хто
подорожує з дітьми. Крім цього,
планується збільшити кількість
смуг руху у контрольному пункті:
відтепер з боку материкової України їх буде по чотири в обидві сторони, причому окрема – для пішоходів.
На новому місці розташування
«Чонгару» планується встановити
додаткові павільйони для несення
служби прикордонними нарядами
«Перевірка документів» та навісу
над смугами руху. Також з метою
забезпечення належних умов для
подорожуючих буде створено сервісну зону, де громадяни зможуть
відпочити та зігрітися.
А поки тривають ремонтні та
будівельні роботи, оформлення
автомобілів здійснюється через
пункти «Каланчак» та «Чаплинка».
Що стосується пішоходів, то на
них це тимчасове обмеження не
розповсюджується.
n

Оперативники Одеського
прикордонного загону у
взаємодії зі співробітниками СБУ
викрили організоване злочинне
угруповання. Під час чергової
спроби незаконного переправлення
через державний кордон України
затримано двох ділків (громадян
Сирії) та трьох їхніх «клієнтів»,
яких намагалися перевезти до
Австрії за чужими й підробленими
паспортними документами.
За результатами обшуків
виявлено речі та документи,
які підтверджують злочинну
активність сирійців: паспорти,
фотокартки до них, різноманітні
посвідчення, студентські
квитки, близько півкілограма
наркотичної рослинної речовини
та незареєстрований пістолет.
Крім того, виявлено автомобіль
Mitsubishi, водій якого вчинив
ДТП з нанесенням потерпілому
тяжких тілесних ушкоджень
та зник з місця події. Проти
зловмисників розпочато
провадження за цілою низкою
статей Кримінального кодексу
і, найімовірніше, на волю вони
вийдуть не скоро.
Андрій ДЕМЧЕНКО
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Прикордонник
України
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пілотний проект

Характер, посилений мотивацією
Ці курсанти Навчального центру ДПСУ неохоче
знімають маски та говорять на камеру. Воно і
не дивно, адже їхні домівки, кохані, рідні і близькі
здебільшого залишилися там, де з неба не чекають
нічого хорошого, а калібр «опадів» визначають за
свистом чи реактивним «шелестом». Тим не менше,
юнаки і дівчата прийняли непросте для себе рішення:
одягнути прикордонний однострій і повернутися у
рідні міста щоби захищати Україну зі зброєю в руках.
Кореспонденти «ПУ» мали можливість спостерігати
за підготовкою фахівців відповідно до «Нової ідеології
контрольних пунктів в’їзду-виїзду».
Володимир ПАТОЛА,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
Склоочисники стирають з лобового скла сліди легкої осінньої мряки
і творчій групі не дуже хочеться
виходити з авто. Тішить, що мокрий
пісок полігону в усякому разі не
налипатиме на взуття багатокілограмовим вантажем багнюки. Навчальні
стрільби в розпалі. Одразу видно: у
курсантів ще не встигла виробитися
класична військова постава, вони не
зовсім звикли до камуфляжу, способу носіння зброї та спорядження.
Але молодь вже не помічає похмурого неба над головою та грязюки
під ногами, навпаки – їхні очі горять
живим зацікавленням і азартом.
Дочекавшись, коли чергова зміна
виконає вправу, запитую інструктора
про успіхи новобранців.
– Добре б’ють. Будуть з них
люди. Стрільба – це праця та зосе-

редженість. Вистачає і першого,
і другого. Деякі, особливо серед
дівчат, ще ті снайпери…
Слова інструктора та схожі на
решето мішені відразу міняють враження про навчальну групу. Асоціація зі стомленими промоклими курчатами розчинилася в повітрі. І це
був тільки початок.
Загалом
«Нова
ідеологія
КПВВ» – це другий крок пілотного
проекту, а по суті – система підбору
й підготовки особового складу для
несення служби на лінії розмежування. Кандидати для проходження
служби відбираються за територіальним принципом і приймаються на навчання, якщо проходять
вступні випробування. Це перевірка
фізичної підготовки, психологічної
складової, стану здоров’я, а також
спеціальна перевірка. Вимоги за
деякими показниками вищі, ніж
для вступу на військову службу
загалом. Курс навчання дуже інтенсивний, спрямований виключно на

виконання завдань за призначенням, розрахований на 10 тижнів.
(Для порівняння, інші інспектори
навчаються 4,5 місяця). Майбутні
обов’язки – охорона лінії розмежу
вання, пропуск осіб, вантажів і
транспортних засобів через КПВВ.
При підготовці увага акцентується
на тактиці, вогневій майстерності,
навичках рукопашного бою, особливостях, притаманних саме
контрольним пунктам в’їзду-виїзду
в зоні бойових дій, можливих конфліктних ситуаціях, варіантах відбиття збройного нападу, документах, характерним при перетині лінії
розмежування. Держава у свою
чергу дає військовослужбовцям
гідне матеріальне забезпечення
та соціальні гарантії. Моніторинг
якості навчання та успішності перших 49 учасників проекту дозволяє
констатувати, що такого рівня, принаймні за останній рік у Навчальному центрі ДПСУ не було. Курсанти показують результати, вищі
середнього. Тож вже зараз можна
прогнозувати високий рівень
випускників і, відповідно, введення
в дію такої системи підготовки персоналу на постійній основі.
– Сьогодні наше відомство
на етапі створення нового підходу до комплектування, – розповідає начальник Навчального
центру ДПСУ полковник Дмитро
Коцеруба. – У першу чергу особовий склад має бути мотивованим і
свідомо виконувати свої завдання.
Пілотні проекти, що реалізуються
зараз, спрямовані на відбір не лише
добре підготовлених, інтелектуально розвинених людей з гарним
станом здоров’я і високим рівнем
фізичної підготовки, але, передусім,
патріотів України, які цінують свою
належність до служби, в яких є мета.
Тому при відборі кандидатів основними вимогами були патріотизм,
повне несприйняття корупції та знання історії України.
Також хочу звернути увагу на
те, що в цих військовослужбовців є
додаткова мотивація, яка відрізняє їх
від наших курсантів, які навчаються
зараз за загальною програмою. Вони
прибули із зони бойових дій, бачили
що, як і для чого робить прикордонник, які сили й навики йому необхідні для виконання завдань і ціле-

спрямовано здобувають ці знання,
орієнтуючись практично застосовувати їх на тому КПВВ, де служитимуть. Крім того, вони виконуватимуть бойові завдання на своїй землі,
на малій батьківщині, розуміючи що
за їхніми спинами рідна домівка,
батьки, дорогі серцю люди.
Ми тим часом переходимо на
іншу навчальну точку. Тактику прикордонної служби відпрацьовують
на місцевості.
– А нам якраз навчальний
порушник не завадив би, – усміхається, дивлячись на одного з
кореспондентів, керівник заняття,
досвідчений майор, призваний за
мобілізацією.

– Вам їх не шкода? – запитує
старший творчої групи – потенційний «диверсант» – офіцер з бойовим
досвідом.
– Ніхто і не говорив, що буде
легко...
Зрештою, ми приймаємо виклик.
Кореспондент у ролі навчального
порушника ховається на ділянці і,
перш ніж наряд вирушить на маршрут, керівник заняття ускладнює
завдання: «Імовірно, кордон перетнув
озброєний диверсант. Взяти живим».
За декілька хвилин патруль
помічає сліди. Зброю знято із запобіжників. Старший наряду віддає
розпорядження – і його підлеглі розходяться за вказаними напрямками.
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Група продовжує рух. Тихо та обережно. Але досвідчений «диверсант» все одно почув, що його оточують. Вести вогонь при такій розстановці і відстанях безперспективно.
Можливо, не помітять? Маскування
хороше. Команда «Стій! Стрілятиму» розвіює надії: помітили. Все
як у бою. Блискавичні дії чітко розраховані. Ривок вперед, стрибокпереворот вліво. Шанси влучити в
таку ціль мізерні. За долю секунди
утікач повинен пірнути під захист
«зеленки» і наздогнати його буде
неможливо. Але бігти, виявляється,
нікуди: назустріч «порушнику»,
наче з-під землі, виростає постать
прикордонника з автоматом. Двоє
інших курсантів уже за спиною.
«Шах і мат».
– Як враження? – запитую
нашого «диверсанта».
– Дуже добре. Я взяв би їх на
затримання.
За два місяці неможливо підготувати ідеальних суперменів. Проте,
заняття яскраво продемонструвало,
що тут курсантам дають набагато
важливіше: вміння мислити і діяти
як у реальній бойовій обстановці.
– Насправді вони мало чим відрізняються від інших курсантів,
– розповідає психолог Навчального центру Оксана Штейгервальд.
– Переважна більшість людей, які
приходять, патріотично налаштовані. Як показує практика, у курсантів різна мотивація іти на службу за
контрактом: мрія дитинства, продовження сімейної традиції, патріотична позиція, привабливість військової форми тощо. У цієї категорії –
переважно патріотична позиція.
Вони хочуть бути професіоналами

своєї справи, щоби в екстремальних
ситуаціях мати змогу захистити рідних і свою домівку.
Зважаючи на особливі умови
їхньої служби надалі, ми проводимо
з курсантами тренінги на поліпшення
процесів адаптації, підготовку до проблемних ситуацій, покращення згуртованості військових колективів, професійне мислення, увагу та інтуїцію, –
продовжує свою розповідь Оксана
Штейгервальд. – Насамперед моделюємо ситуації, коли необхідно буде
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діяти активно, не лякатися, але до
всього підготувати людей неможливо. Тому займаємося розвитком
ідеомоторики (рухів, дій та рішень,
прив’язаних до обставин і зовнішніх подразників, які здійснюються
машинально, на підсвідомому рівні,
без тривалого розумового аналізу,
що виключає заціпеніння, паніку та
переважно забезпечує блискавичну і
правильну реакцію в екстремальних
ситуаціях).
Курсанти розуміють, наскільки
важко їм буде, говорять про свої очікування, в тому числі й страхи щодо
майбутніх обов’язків. Дівчата часто
бояться брати зброю, стріляти, але
завдяки силі волі, бажанню стати
професіоналом і не відставати від
хлопців вони долають свої фобії.
Юлю, командира однієї з
навчальних груп, ми зустріли з кішкою в руках у процесі нейтралізації
навчальної розтяжки під час заняття
з розмінування. Дівчина – інструктор з фізичної підготовки, досвідчена спортсменка, паралельно зі
службою отримує вищу освіту за
першою цивільною спеціальністю.

нувань стала майстром спорту, бронзовим призером чемпіонату світу,
чемпіонкою Європи та України.
Але про військову службу задумувалася вже давно. Прикордонником стала, можна сказати, «по оголошенню», – сміється дівчина. – Дізнав
шись про набір зрозуміла, що це мій
шанс. Два місяці готувалася фізично
й морально до того, що служба буде
непростою. Пройшла всі тести, медкомісію і прийняла Присягу в Артемівську. Тут мені дуже подобається.
Раніше часто їздила на спортивні
збори, тож до режиму не звикати.
Навантаження хороші. Навіть для
мене. Буває, цілий день на полігоні,
потім приходиш в розташування –
і тут також багато роботи. Справляюся. А от дівчатам з нашої групи
досить важко. Можуть заснути навіть
раніше відбою. Але всі працюють,
звикають потихеньку. Підтримуємо
один одного буквально в усьому.
Сім’я знала про моє рішення.
Рідні підтримали. Щодо друзів –
ніхто з них не знає, де я перебуваю. Приблизно за тиждень після
прибуття в Навчальний центр було

– Із дев’яти років почала займатися спортом, а з десяти – карате на
професійному рівні. Результат шестирічних тренувань – звання кандидата в майстри спорту, – розповідає Юля. – Після закінчення школи
навчалася на фізкультурному відділенні Артемівського педучилища.
Тренери мене помітили на змаганнях і запропонували займатися
легкою атлетикою: метання диску
і штовхання ядра. Спробувала –
сподобалося. Після семи років тре-

декілька погроз у соціальних мережах. В Артемівську нас проводжали
багато людей, батьки, була також
місцева преса. Погрози погрозами,
але я не збираюся відступати. Все,
що не вбиває, – робить нас тільки
сильнішими. І в майбутньому хочу
пов’язати своє життя зі службою.
В’ячеслав також давно мріяв про
військову службу. Зараз, коли ознайомився з умовами проекту, вирішив використати цей шанс. Хлопець
працював залізничником і за ним,
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згідно з законом зберігається місце
роботи. В’ячеслав уже зараз планує
пов’язати своє майбутнє з прикордонною службою надовго.
– Рішення прийняв тому, що не
міг дивитися на глобальну русифікацію, хабарництво, хотілося зробити щось для подолання злочинних
схем, початку нового руху з хорошими зарплатами та умовами праці,
які забезпечать людям гідне життя, –
каже юнак. – Я патріот України. Це
моя держава. В мене є донька і я
хочу, щоби вона росла в своїй країні,
а не видуманому утворенні незрозумілого характеру.
На мою думку, в Україні надто
слабке патріотичне виховання,
адже воно повинно проводитися на
державному рівні, системно і наполегливо виховувати громадян. Там,
звідки я родом, людей з патріотичними почуттями дуже багато. Часто
для того, щоб їхня позиція стала
більш активною не вистачає правильної інформаційної політики.
Мій батько і брат – українські
військовослужбовці. Остерігаюся
одного: щоб місто, де наша домівка,
залишилося на українській території
і його не захопив ворог, а також хвилююся за своїх близьких.
Світлана родом з Маріуполя.
Серед численних особистих досягнень – перемога в регіональному
конкурсі краси, а ще дівчина пише
вірші і вже зараз дуже добре стріляє.
– Думка йти до війська виникла
з початку АТО. Хотіла стати снайпером, але, очевидно, поки що не
настав той час. Найпотужнішою
мотивацією було те, що це моя земля.
Я завжди любила Україну, свою
українську мову і коли прийшла така
біда відчула, що потрібна тут, тому
пішла в прикордонну службу.
Реакція батьків виявилася несподіваною. Рідні та близькі сказали:
«Ти розумничка, справишся. Іди!»
Це стало благословенням, якого не
вистачало.
А ось Олександр народився у
Слов’янську, а зараз живе з дівчиною в Маріуполі, виховує дитину.
Ідеї «русского мира» з самого
початку для хлопця були неприй
нятними. Під час вагітності коханої,
коли вона потребувала особливого
захисту та допомоги, хлопець залишався вдома. Проте за рік після
народження дитини, отримавши
згоду другої половини, вирішив,
що більше не може спостерігати за
ситуацією.
– Прийшов служити тому, що
хочу захищати Батьківщину. – розповідає Сашко. – Друзі поставилися
до мого рішення позитивно, але не
всі. У сім’ї розуміють, що маленька
дитина, і не тільки в мене, але й у
сусідів, товаришів і співслужбовців.
Діти – наше майбутнє. Треба боронити Україну, бути патріотом і захищати майбутнє наших дітей. Напевно
у школі так виховували і це вплинуло
на мій вибір, – усміхається хлопець.
Ми всі прийшли сюди добровільно. Відстоювати свій дім,
вулицю, місто – важливо. Однак
набагато важливіше – захищати всю
Україну, щоби наш спільний ворог
не прорвався у глибину, не захопив Маріуполь, Одесу, не дійшов
до Харкова чи Дніпропетровська.
Не можна пропускати агресора далі.
Ми тут тому, що потрібні.
n
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Кубок прикордонного спецназу
Майже вісімдесят
спецпризначенців із шести
мобільних підрозділів
прикордонного відомства
протягом трьох днів змагалися
за звання кращої мобільної
групи. Турнір проходив на базі
Навчального центру Державної
прикордонної служби України
в Оршанці. Слід зазначити, що
це був третій завершальний
етап змагань на Кубок
Голови ДПСУ, перед яким усі
військовослужбовці пройшли
попередній спеціальний відбір
та навчання у Національній
академії ім. Б. Хмельницького.

Катерина СОРОКОПУД
Фізична, тактична і вогнева підготовка,
а також обладнання поста прихованого
спостереження та орієнтування – за цими
основними напрямками виборювали звання
найкращих учасники турніру. На кожній
точці правильність виконання та час фіксували прискіпливі судді.
Влучність стрільби, дальність та
швидкість виконання вправ – основні критерії вогневої підготовки, на етапі якої
більшість учасників продемонстрували
хороші результати, одразу ж відзначені
арбітрами.
На наступній точці команди показували свої навики з тактичної медицини,
яка на сьогодні є новим актуальним
напрямком у підготовці мобільних груп.
За умовами змагань після наказу «Старт!»
команда, яка перебуває за 200 метрів від
умовного пораненого, повинна швидко
прибути до нього, надати першу медичну
допомогу, а потім правильно здійснити
евакуацію.
Третя точка – орієнтування. Протяжність маршруту по пересіченій місцевості
склала 3700 метрів. Мобільна група повинна була пройти 12 визначених точок,
фіксуючи на кожній з них контрольне слово
або цифру. Завдання вважається завершеним, коли останній учасник групи перетинає фініш.

На четвертому напрямку спецпризначенці виконували вправу з маскування, на
яку виділялося три години. Отримавши
завдання, команда вирушала з точки старту
для обладнання поста спостереження.
Увесь процес також уважно контролювали
судді.
Не довелося розслабитися «мобільникам» і в останній день змагань: кожен учасник індивідуально виконав нормативи з
фізичної підготовки.
«Під час цих змагань враховано сучасні
виклики і загрози, які є сьогодні у державі, –
зазначив суддя турніру, старший офіцер
із застосування мобільних підрозділів та
резервів управління прикордонної служби

Адміністрації Держприкордонслужби полковник Олексій Хохлов. – На підставі цього
проведено допідготовку учасників з посиленням військової складової. Уважно оцінювалися рейди, облаштування місць спостереження та маскування – все, що необхідне кожному військовослужбовцю під час
виконання поставлених завдань не лише на
державному кордоні, а й у зоні проведення
антитерористичної операції».
За результатами змагань визначено
кращу мобільну групу та вручено нагороди.
Перше місце посіла команда 10 мобільного
прикордонного загону, друге – у спецназівців Азово-Чорноморського регіонального
управління, третє – у Південного РУ.
n
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Маестро тонкого нюху
У Великих Мостах, що
на Львівщині, завершився
шостий чемпіонат Державної
прикордонної служби України з
дресирування службових собак.
У змаганнях, організованих
на базі Кінологічного
навчального центру, взяли
участь вісімнадцять кращих
кінологів та їхніх підопічних
зі всієї України. Протягом
трьох днів чотирилапі
охоронці державного рубежу
змагалися у пошуку людей,
зброї та наркотиків, а також
демонстрували витримку й
дисциплінованість.
Володимир ТЕЛЮК
Судді змагань – представники Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна
спілка України» та фахівці Держприкордонслужби. Вони оцінювали загальну слухняність собак, їх роботу у пошуку слідів, із
захисту людини, охорони ділянки місцевості,
огляду багажу та транспортних засобів тощо.
«За нинішніх умов під час навчання
розшукових собак ми посилюємо навики
захисту та переслідування людини по запаховому сліду, – розповідає головний суддя
змагань – начальник кінологічного відділу
Адміністрації Держприкордонслужби полковник Михайло Вдовенко. – У роботі спеціальних собак робимо ставку на пошук
вибухових речовин, зброї, боєприпасів –
тобто, засобів терору, які можуть використовувати злочинці. І обов’язково привчаємо
до виявлення розтяжок на місцевості».

Як зазначив начальник Кінологічного
навчального центру Служби полковник
Валерій Мошора, тут відновили підготовку
собак, які шукають вибухонебезпечні речовини, міни та фугаси. Уже підготовлено
86 пар кінологів і їх псів. Проходять
навчання ще 15.
Виявляти небезпечні речовини чотирилапих навчають за допомогою їжі: біля їх
миски кладуть, до прикладу, гранату, аби
вона асоціювалась із обідом. Таким чином,
тварина шукає боєприпас, адже звикла, що
біля нього їжа. «Ніхто не придумав технічний пристрій, який би замінив собаку. Він
як раніше, так і зараз, необхідний для виконання різних завдань. А результат демонструє за будь-яких умов», – переконаний
начальник центру.

Фахівці також розвіяли міф про те, що
собаки, які знаходять наркотики, самі є наркоманами. Виявляється, що пес насправді
шукає зовсім не «зілля», а свою іграшку.
Змалечку щенят привчають до одного предмета, що в результаті стає улюбленим. Коли
песика тренують для пошуку наркотиків, до
його іграшки додають запах наркотичних
речовин.
Прикордонник і його хвостатий напарник –
одне ціле. Вони разом тренуються та відпочивають. «У нас не буває вихідних, тому що кінолог щодня має собаку годувати. І у відпустці з
нею потрібно займатися, бо коли тиждень чи
два пропустити, реакції можуть ослабнути», –
розповідає полковник Валерій Мошора.
У підсумку змагань перше місце
посіла команда Північного регіонального

управління. Друге – прикордонники
Західного регіонального управління,
на третьому місці – кінологи Східного
РУ.
У персональному заліку перемогу
серед розшукових собак здобули німецька
вівчарка Берта та її наставник – старшина
Віталій Алексеєв з Південного регіонального управління. Кращими з пошуку наркотичних засобів цього року стали німецька
вівчарка Трістан та старшина Артур Мотонаха зі Східного регіонального управління.
А от вибухові речовини та зброю найкраще
на змаганнях шукав кокер-спанієль Черрі. І
у цьому неабияка заслуга його інструктора –
старшого прапорщика Романа Лозинського,
який представляв Західне регіональне
управління.
n
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Захистити кордон усім миром
Сьогодні, в умовах неоголошеної війни, питання забезпечення
недоторканності державного рубежу й територіальної цілісності
країни стало справою не лише профільних структур а, фактично, й
усіх небайдужих громадян. Свідченням цього є створення Всеукраїнської
асоціації громадських формувань з охорони державного кордону.
Володимир ПАТОЛА
Про підготовку, координацію та діяльність Асоціації в Укрінформі розповіли її
засновники: член Громадської ради при
Адміністрації Держприкордонслужби України Євген Рокитський, командир добровольчого батальйону «Крим» Іса Акаєв,
начальник штабу Громадського формування
«Сєвєр» Юрій Горний та керівник Громадського формування «Український легіон»
Святослав Стеценко.
Асоціація ставить собі за мету забезпечити на всеукраїнському рівні координацію співпраці між громадськими формуваннями та прикордонними підрозділами
у питаннях захисту державного рубежу.
Зокрема, як повідомив член Громадської
ради при Адміністрації Держприкордонслужби України Євген Рокитський, наприкінці січня наступного року відбудеться
перший з’їзд Асоціації, будуть узгоджені
плани підготовки громадських активістів
на 2016–17 роки, бази, на яких здійснюватиметься це навчання, принципи і, власне,
затвердять установчі документи організації. При цьому він додав, що Асоціація
планує одразу налагодити тісну співпрацю
з профільними комітетами ВРУ, РНБО,
тому що законодавча база для діяльності
громадських формувань потребує удосконалення.
– Ми стали співініціаторами заснування
Асоціації громадських формувань, оскільки,
як у відомій притчі, пучок соломинок зламати набагато важче, ніж одну. Якщо будемо
координувати спільні заходи, обмінюватися
необхідною інформацією – це тільки на

користь як регіонам, так і державі у цілому, –
зазначив начальник штабу Громадського
об’єднання «Сєвєр» Юрій Горний.
Громадське формування «Сєвєр» зареєстровано нинішнього року в Чернігові. Його
засновниками стали переважно учасники
бойових дій у зоні АТО, які повернулися до
мирного життя, але продовжують допомагати в охороні кордону. При цьому активно
застосовують здобутий досвід. Також підключилися волонтери та небайдужі громадяни Чернігівщини. Ще 2014 року, коли на
північному кордоні росіяни почали «брязкати зброєю», свідомі українці згуртувалися
та запустили перший БПЛА, який дозволяв
відслідковувати обстановку вздовж державного кордону. Сьогодні «Сєвєр» активно
взаємодіє з Чернігівським прикордонним
загоном у різних сферах. Крім того, учасники формування допомагають підрозділам
у зоні АТО, на адміністративному кордоні
з Кримом, а також співпрацюють з керівництвом області в питаннях цивільного
захисту та оборони.
Натомість командир батальйону «Крим»
Іса Акаєв зазначив, що ініціатива створення
громадських формувань дещо запізніла, але
краще зараз, ніж ніколи. У рамках сьогоднішнього законодавства можна підготувати
людей, які на перший виклик зберуться в
цілком боєздатні підрозділи й дадуть відсіч
противнику.
– Це завдання дуже важливе для всіх
громадян нашої держави, які вважають себе
активними й переживають за її майбутнє.
Ми бачили що відбулося 2014-го року, коли
росіяни практично без опору окупували
частину нашої території. Дуже важко йшов
опір, поки ми прийшли в себе і локалізували
агресію. На майбутнє люди мають розу-

міти: займаючись питаннями свого цивільного життя, вони не повинні забувати, що є
захисниками своєї держави. Почнемо з тих,
хто свою активну позицію заявив за цих півтора року. В нас є потенціал. У майбутньому
будемо працювати серед молоді, адже ми
переконалися, що саме патріотичне виховання молодого покоління у нас було недостатнім, – зазначив командир батальйону
«Крим» Іса Акаєв.
Керівник Громадського формування
«Український легіон» Святослав Стеценко
зазначив, що підсилення охорони державного кордону і контролю прикордонної
смуги – одне з завдань територіальної оборони. Відмінність лише в тому, що загони
тероборони взаємодіють з Генеральним
штабом, військовими комісаріатами, місцевими адміністраціями, а громадські формування з охорони державного кордону – з
прикордонниками. Але завдання це спільне
і принаймні в прикордонних областях члени
громадських формувань з охорони державного кордону діятимуть спільно з учасниками загонів територіальної оборони. Тому
нам потрібно не лише взаємодіяти інформаційно, а й проводити разом підготовку, щоби
загони були готовими виконувати завдання
за призначенням.

Значна частина відповідальних громадян
України розуміють, що нам необхідна масова
система військової підготовки. Приклади
ефективної роботи таких систем відомі. Не
будемо говорити про Ізраїль чи Швейцарію,
але приклад того ж Кальцеліту (Естонія), а
також подібних організацій в інших прибалтійських країнах, Швеції, Гвардії крайової, яка
зараз створюється в Польщі, свідчить про те,
що системи підготовки громадян до захисту
країни ніколи не призначаються зверху. Спочатку громадяни об’єднуються самі й коли
вже отримано результат – держава долучає
їх до загального комплексу безпеки. Зараз, на
жаль, не існує підтримки, і навіть розуміння
потреби в цьому державного керівництва, але
воно і не з’явиться, поки громадяни своїми
силами все не побудують. Звичайно, в межах
чинного законодавства. Його треба удосконалювати, змінювати, але навіть те, що є зараз,
дає достатні можливості, щоби проводити
підготовку людей і об’єднувати їх.
– Я абсолютно впевнений: нехай буде не
30 мільйонів, а хоча б 300 тисяч українців,
які пройшли військову підготовку, злагоджені, готові в будь-який момент від двох до
чотирьох годин дати збройну відсіч против
нику, то жодний ворог не матиме шансу нас
підкорити, – наголосив Святослав Стеценко.n

мистецький погляд

«Малюю, щоб ви знали:
ми вами пишаємося!»
У Національному історикоархітектурному музеї «Київська
фортеця» відкрилася виставка
робіт відомої художниці Беати
Куркуль з промовистою назвою
«Кордон». Вікові каземати
знову заповнили воїни: живі й
намальовані...
Василь БІЛЕНКО
На відкриття експозиції завітали прикордонники 10-го мобільного загону,
Головного центру зв’язку, автоматизації та
захисту інформації, ОКПП «Київ» та інших
органів і підрозділів відомства.
– Дорогі наші військові, низько вклоняюся вам за вашу службу! – привіталася
з відвідувачами заступник гендиректора
музею Оксана Новикова-Вигран. – Дуже
рада, що виставка Беати Куркуль – надзвичайно доброї і світлої людини – проходить у
нашому музеї.
– Я малюю, щоб ви знали: ми про вас
не забуваємо і вами пишаємося! – з такими

словами звернулася до прикордонників
сама господарка експозиції.
У напівтемряві казематів панувала
дружня атмосфера. Беата давно вже стала
повноправним членом прикордонного товариства, тому, щоб зробити фото з художницею, вишикувалася черга.
Тим часом кореспондент «Прикордонника України» нарешті пробився до митчині:
Які нові роботи ви представили?
Беата вказує на полотно, де зображено
двох прикордонників, собаку і «Кугуар».

– Я малювала його на замовлення
Інформагентства Держприкордонслужби
як листівку до Дня захисника України. Із
п’ятьох варіантів вибрали саме цю. Сюжет
шукали досить довго. Врешті зійшлися на
думці, що потрібно робити акцент на боях,
на так званому «екшені», показати напруження, динаміку. Звичайно, ми багато
обговорювали, які символи використати
в роботі: прикордонний стовп, вежа… І
зупинилися на тому, що зараз з’явився
новий символ прикордонної служби –
«Кугуар»!

– У своїх роботах ви зображуєте реальних людей. Як підбираєте героїв?
– Спочатку з’являється ідея, а далі все
приходить само собою. Ось наприклад,
один із зображених на картині прикордонників – із Луганського загону. Він, до речі,
зараз тут, – говорить художниця і гукає:
Олексію!
До нас підходить статний хлопець.
– Це старший лейтенант Олексій Захарченко, – представляє прикордонника Беата,
– Він був куратором процесу створення
власного образу, а особливо – свого улюбленого автомата (сміється). Загалом на цей
малюнок я витратила приблизно 15 годин,
не враховуючи часу на виготовлення ескізів.
Але оскільки я працюю (Беата – художникілюстратор в компанії ERS Game Studio. –
Авт.), то малювала після роботи – одну–дві
години на день.
Загалом Беата Куркуль створила вже
десятки картин з прикордонної тематики.
Із більшістю з них ви можете ознайомитися на виставці «Кордон», яка проходить
в історико-архітектурному музеї «Київська
фортеця» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 24–А до 14 грудня.
n
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Прикордонник
України
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зірки на погони
від 16 листопада 2015 року №1083-ос
по Адміністрації Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику ІЛЛЮК Анжеліці
Вікторівні
по Східному регіональному управлінню
Державної прикордонної служби України
полковник
підполковнику КОНЮХОВУ Дмитру
Євгеновичу
підполковник
майору ПЕРЕПЕЛИЦІ Максиму Віталійовичу
від 17 листопада 2015 року №1088-ос
по Азово-Чорноморському регіональному управлінню Державної прикордонної
служби України

полковник
підполковнику ЗАЙЦЕВУ Сергію
Михайловичу
підполковник
майору ДОМБРОВСЬКОМУ Сергію
Валентиновичу
від 20 листопада 2015 року №1097-ос
полковник
по Північному регіональному управлінню Державної прикордонної служби
України
підполковнику КІНДРАТУ Роману
Мироновичу
підполковнику ПІТЬКУ Ігорю Олександровичу
Управління
кадрового забезпечення АДПСУ

спорт

Матч подяки
В Ужгороді на стадіоні
«Авангард» відбувся
товариський футбольний
поєдинок між командами
зірок українського футболу та
прикордонників Закарпаття.
Наталія ЗАХАРЧУК

альма-матер

Шанси для всіх – рівні!
У Національній академії
Держприкордонслужби імені
Богдана Хмельницького відбувся
День відкритих дверей. На
територію навчального закладу
завітали сотні гостей, серед
яких, безумовно, було чимало
майбутніх абітурієнтів.
Володимир ЗАХАРЧУК
Гостей познайомили з правилами прийому до вишу та розповіли багато цікавого
про професією захисника кордонів. Особливий інтерес візитерів викликали особливості
навчання у відомчому закладі та історія його
створення. За словами ректора академії полковника Олега Шинкарука, до вишу завітали
представники майже з усіх регіонів України, що свідчить про його високий рейтинг,
підняття престижу професії військового та
патріотичні настрої нашої молоді.
«По суті ми даємо старт вступній кампанії, яка цього року матиме певні особли-

вості. Зокрема, відкриваємо нові спеціальності: вперше набиратимемо майбутніх
військових психологів, – пояснив Олег
Шинкарук. – У нас не зменшено, а й навіть
суттєво збільшено державне замовлення.
Інтерес з боку цивільної молоді ми бачимо
неабиякий і сподіваємося, що за результатами відбору та іспитів право навчатися у
нас здобудуть найдостойніші».
Під час екскурсії гостям показали
матеріально-технічну базу закладу, фахівці
розповіли про його переваги перед іншими
вишами. Як відомо, курсанти перебуватимуть на повному державному утриманні, їм
забезпечено обов’язкове працевлаштування
та соціальний пакет військовослужбовця.
Спеціально для гостей до Дня відкритих дверей на території академії організували виставку сучасних зразків військової
техніки та озброєння, а також презентували
нову форму одягу вартових рубежу, яка відповідає найкращим критеріям. Полковник
Олег Шинкарук запевнив майбутніх абітурієнтів, що вступ до прикордонного вишу
буде прозорим і відкритим, а шанси для
всіх – однакові.
n

від щирого серця!
Рада та актив громадської організації
«Ветеран кордону» Одеського прикордонного загону щиро та сердечно вітають
майора запасу КУРДІЯШКА Володимира
Степановича з 80-річним ювілеєм, голову
Київської міської організації ветеранівприкордонників
полковника
запасу
НЕСТЕРОВА Миколу Дмитровича та
підполковника запасу ЦИПІНА Анатолія Аркадійовича з 75-річним ювілеєм та
іменників листопада: полковника запасу
ПРИКАЗЧИКОВА Михайла Степановича; підполковників запасу КОВРИГУ
Олександра Тимофійовича і АБРАМОВА
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
Видається
з липня 1943 року

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

61023

Вадима Дмитровича; майорів запасу –
ВАСИЛЬЄВА Володимира Івановича,
ШВЕРНЕНКА Юрія Івановича, СЄДИХ
Володимира Володимировича та ЯВОЛОВА Володимира Петровича; старших
прапорщиків запасу – РАТІЛОВСЬКОГО
Леоніда Васильовича, КОРНІЄНКА
Павла Івановича, МОРОЗА Михайла
Івановича, ДОРОХІНА Олега Євгеновича, ЗЕЛЕНСЬКОГО Івана Павловича,
ХОЛОДА Володимира Миколайовича й
ШИЛИМА Івана Івановича!
Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя та злагоди в сім’ях!

Позмагатися з охоронцями кордону приїхали легенди вітчизняного футболу Олег
Саленко, Василь Рац, Анатолій Дем’яненко,
Іван Яремчук, Сергій Коновалов, Юрій
Дмитрулін, Едуард Цихмейструк і Віктор
Мороз. У такий спосіб спортсмени вирішили підтримати прикордонників і подякувати їм за службу, яку військовослужбовці
несуть на блокпостах у зоні АТО та вздовж
лінії розмежування.
Перед початком матчу слова вдячності
учасникам бойових дій за їхню хоробрість
і патріотизм висловили Голова Державної

прикордонної служби генерал-полковник
Віктор Назаренко, очільник Закарпатської
обласної державної адміністрації Геннадій
Москаль та керівники Федерації футболу
України.
На трибунах за поєдинком спостерігали
прикордонники Чопського й Мукачівського
загонів, їхні рідні та близькі, а також мешканці Ужгорода та інших міст Закарпаття.
Крім того, легендарні спортсмени та
Голова Державної прикордонної служби
подарували футбольні м’ячі учням Великоберезнянської школи-інтернату. Вихованцями
закладу є сироти та діти, батьки яких позбавлені батьківських прав. Саме їхня учнівська
команда цього року стала переможцем змагань юних друзів прикордонників.
Якщо ж повернутися до футбольного
матчу, то основний час поєдинку не виявив
переможця і суддя зафіксував нічию – 0:0.
А в серії післяматчевих пенальті доля
усміхнулася гостям: команда федерації
футболу України перемогла із загальним
рахунком 5:4.
n

робота з молоддю

Історія бойової дружби
Група дітей із села Зоря,
що на Донеччині, відвідала
Львівський прикордонний загін.
Ярослава МЕЛЬНИК
У липні цього року ОБПК «Львів-1»
прибула в село Зоря Донецької області. У
прикордонників одразу зав’язалася тісна
щира дружба з місцевими школярами.
Військовослужбовці неодноразово допомагали школі, проводили заняття, а учні
організовували для воїнів вечори-зустрічі
та концерти. Продовженням теплих стосунків став візит до Львова групи старшокласників на запрошення командування
прикордонного загону. Діти відвідали історичні пам’ятки древнього міста, відомі
місця і, звичайно, побували у Львівському
загоні. Вартові рубежу гостинно зустріли
їх, почастували смачним обідом, розповіли
про службу та героїчні сторінки історії
загону.
У свою чергу, гості подарували прикордонникам настінну картину та годинника,
вручили подяку від сільського голови і
директора школи за організацію поїздки.
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З питань розміщення реклами на шпальтах газети звертатися

Черговий по номеру
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у відділ реклами та договірної роботи Інформагентства
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На згадку про зустріч, в Книзі почесних
відвідувачів вони залишили зворушливі
слова:
«Дорогі наші прикордонники! Діти з
села Зоря (під Маріуполем) в захваті від
сміливих і чемних вартових рубежу, які
зараз перебувають у нашому селі. Мрії збуваються! Зокрема, – завдяки Вам – і частина
наших мрій. Щиро дякуємо нашим воїнам
за організацію такого «мосту дружби» між
сходом і заходом, а головне – за захист сьогодні і надію на майбутнє. Бажаємо міцного
здоров’я та миру!»
n

Відповідальність за достовірність фактів, цитат,
власних назв та інших відомостей несуть автори
публікацій, а рекламної інформації – рекламодавець. Редакція не листується з читачами. Редакція
може не поділяти точку зору автора. Рукописи не
повертаються і не рецензуються. Редакція залишає
за собою право редагувати матеріали. При використанні наших публікацій посилання на газету
обов’язкове.

