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Підтримка українскої армії завжди була особливим пріоритетним напрямком роботи Благодійного Фонду "Нова
Громада". Минулого тижня керівник соціальних проектів БФ "Нова Громада" В.Г.Погорілий вручив чергову допомогу
навчальному центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України ім. генерал(майора
І.Момота, що діє в смт.Оршанець.
ріального забезпечення Ар
повагою ставляться до три
тем Шевченко додав, що валої співпраці з Благодійним
цей заклад єдиний в Україні Фондом.
щодо підготовки молодших
Підтримку Оршанецьку
спеціалістів прикордонної навчальному центру надаємо
служби. Є проекти, які фі
ще з 2014 року, коли на Сході
нансуються Євросоюзом і країни почалися бойові дії,
США, а є такі, що реалізу
розповів В.Г.Погорілий. Тоді
ються з допомогою місцево
питання про необхідність до
го благодійництва. Допомо
помоги українській армії проз
га "Нової Громади" досить вучало на одній із сесій Жаш
важлива. Наприклад, сьо
ківської районної ради. Тож
годні в центрі проходять під
Благодійним Фондом були за
готовку більше 1500
сол датів строкової
служби. За рахунок
спонсорської допомо
ги значно покращив
ся їх раціон харчуван
ня. Норма видається
повністю, а от овочі,
Начальник Навчально
римання об'єктів навчально
фрукти, питна вода це
го центру полковник Дмитро матеріальної бази потребує по
допомога спонсорів. От і
Коцеруба зустрів Віктора По
ки що інших джерел фінансу
сьогодні отримали від
горілого, аби познайомити вання. Тому й звертаємось до "Нової Громади" таку не
безпосередньо з умовами всіх небайдужих людей, які до
обхідну бутильовану
навчання та проживання помагають нам в утриманні і воду.
майбутніх прикордонників. розвитку навчального центру.
Щоб покращити
Він розповів, що за 24 роки Ця допомога досить суттєва. умови навчання бійців
випускниками даної військо
Наприклад, за минулий рік ми прикордонної служби,
вої частини стали більше 100 отримали спонсорської допо
проводити військову під
тисяч прикордонників. Серед моги приблизно на мільйон гри
готовку на високому рів
них велика кількість тих, хто вень. За час виконання зав
ні теж без підтримки
сьогодні захищає нашу дер
дань в АТО ця сума склала спонсорів не обійтись.
жаву на Сході. Центр відомий більше 300 мільйонів гривень. Тому будматеріалам та
Героями захисниками і ви
Заступник начальника інвентарю, доставленим
соким рівнем підготовки вій
навчального центру з мате
від "Нової Громади", тут раді і з куплені перші бронежилети,
ськових. При цьому 219 вик
форма для бійців. Потім підт
ладачів центру, офіцерів і
римка надавалась відповідно
прапорщиків теж служили в
до прохань, що надходили. Це
зоні АТО, 60 осіб нагороджені
і різноманітне військове спо
державними нагородами.
рядження, предмети для по
"Ефективна підготовка
буту, медикаменти, питна вода
військових не була б можли
та багато чого іншого. На да
вою без спонсорської допо
ний час Оршанецький нав
моги, яку надають нам ба
чальний центр перебуває під
гато організацій, підприємців,
шефством Жашківського ра
в тому числі і наші шефи із
йону. Слід зазначити, що пи
Жашківського району, зі
тання ремонтів приміщень, по
словами вдячності зазначив
кращення матеріальної бази
Дмитро Михайлович. Дер
та деякі інші Центр поки що са
жава задовольняє наші пот
мотужки вирішити не в змозі.
реби повністю щодо харчу
Тож саме з ними і звертається
вання, грошового забез
за підтримкую. І Благодійний
печення, бойової техніки і за
Фонд "Нова Громада" в міру
собів необхідних для охорони
можливостей в усьому допо
державного кордону. Роз
магає. Цього разу привезли
виток матеріальної бази, ут
шифер, фарбу, бензопили,

мотокоси, світильники. Ос
кільки у літню пору навчальний
центр має велику потребу у
питній воді, її також доставили
більше 700 літрів. Така спів
праця триватиме і надалі.
Ознайомившись з нав
чальним центром, В.Г.Погорі
лий переконався, що він має
сучасну матеріально технічну,

навчальну та спортивну бази,
прекрасні побутові умови,
високий рівень викладання.
Класи з навчання різних дис
циплін мають інтерактивне об
ладнання. Для курсантів є
різноманітні прилади, які ви
користовують у своїй практиці
найсучасніші прикордонні
служби міжнародного рівня.
Обладнаний справжній конт
рольно пропускний пункт,на
якому курсанти отримують
необхідний практичний досвід.
Оскільки прикордонна служба
належить до числа право
охоронних органів, майбутні
фахівці освоюють мобільні
комплекси, які дозволяють
відслідковувати та фіксувати
різноманітні правопорушення.
Сучасний тир завдяки ком

п'ютерному і проектуючому
обладнанню дозволяє не
тільки набути навичок стріль
би, а й досвіду щодо виходу з
різноманітних ситуацій,котрі
можуть статись на кордоні чи
в двобої з порушником або
ворогом. У кожному гурто
житку спортивна зона, де
можна додатково займатися
фізичною підготовкою.
Також Віктор По
горілий побував у музеї
навчального центру.
Його кімнати і куточки
багаті експонатами,
значну частину якої
становлять знахідки
періоду Другої світової
війни, з місць бойових
дій в Афганістані, на
передовій в АТО. Про
Героїв земляків, за
гиблих у ході антите
рористичної операції
розповідає стела "Не
бесна варта".
Практично весь
молодший персонал,
який виконує завдання
захисту кордонів нашої
країни, випускники
цього навчального
центру. Сьогодні вони служ
ать в зоні АТО на лінії роз
межування, контрольних про
пускних пунктах. Вихованці
центру захищають кордони
по всій території, де Україна
межує з іншими країнами.
Так співпало,що підт
римка Благодійного Фонду
надійшла напередодні 24 ї
річниці створення військової
частини. Тож окрім обгово
рення питань нагальних з
керівництвом центру, для
майбутніх прикордонників
звучали побажання успіху у
здобутті прикордонних знань
і військової підготовки, доброї
служби і відданості своєму
народові заради миру на рід
ній землі.

