Майже 400 працівників Мукачівського загону воєнізованої охорони минулого тижня “освіжили” свої стрілецькі навики. Упродовж чотирьох днів на стрільбищі
неподалік Воловця відбулися планові стрільби, на яких
усі команди Мукачівського загону пройшли практичні
навчання-тренування.
Особовий склад удосконалював навички, стріляючи з автомата Калашникова на 150 метрів
та з пістолета Марголіна на 25
метрів. Із такими видами зброї
стрільці мають справу на службі,
і вважається, що саме з таких відстаней цю зброю найефективніше
застосовувати.

– Під контролем Мукачівського
воєнізованого загону перебувають штучні споруди стратегічної
важливості, серед них кілька
мостів та з десяток карпатських
тунелів, – відзначив начальник
служби воєнізованої охорони

Михайло Солодяк. Тому охорона
цих об’єктів – надзвичайно відповідальна і серйозна справа.
– Робота Мукачівського загону специфічна тим, що під його
охороною – найбільше заборонених зон. Тому уміння професійно
користуватися зброєю та влучна
стрільба для стрільців цього заго-

ну особливо важливі. Відомо, що
недостатньо здобути стрілецькі
навики, їх потрібно регулярно
вдосконалювати. Власне для того
ми й проводимо двічі на рік ці тренування. Щоправда, ми не проводимо тепер змагання між загонами.

Але, думаю, обов’язково виправимо цю ситуацію, і в майбутньому
такі змагання між збірними командами Першого, Мукачівського
та Івано-Франківського загонів
відбудуться і сприятимуть вдосконаленню навичок і майстерності
стрільців, – зазначив у коментарі “Львівському залізничнику”
Михайло Солодяк.
Як розповів Михайло Іванович,
за рік стрільці фіксують у середньому понад 130 порушень у
заборонених зонах. До категорії
затриманих щораз частіше потрапляють українські та іноземні
туристи.
– Йдеться не лише про місцевих мешканців чи грибників,

які намагаються перетнути територію. Закарпаття – це туристичний регіон, тож не дивно, що ми
дедалі частіше маємо проблеми
з відпочивальниками чи просто

на підготовка особового складу.
Чимало залежить і від індивідуальних особливостей, навиків та
хисту кожного стрільця, – зазначив Степан Карпинець.
Попри однаково похвальні
результати стрільців, найстратегічнішою командою Степан
Карпинець назвав СК-82 – трипостову стрілецьку команду, що
охороняє два тунелі: Бескидський
(довжиною понад 1700 метрів) і
другий – дещо коротший.

Реклама

надто цікавими туристами, які
виявляють бажання сфотографувати споруди у забороненій
зоні. Трапляються також випадки,
коли наш особовий склад затримував громадян сусідніх країн чи
нелегалів, – зазначив Михайло
Солодяк.
За протоколом, під час практичних навчань з вогневої підготовки результати кожного стрільця
фіксують в оціночній відомості, за
показниками якої потім підбивають
підсумки всього навчання. Оцінка
теоретичних знань із вогневої підготовки не може бути вища, ніж
за практичне виконання стрільб.
Тому, якщо бал незадовільний,
призначаються додаткові індивідуальні вправляння з влучності до
такого рівня, щоб згодом стрілець
міг ефективно виконувати свої
обов’язки.
Обговорюючи
результати
цьогорічних навчальних практичних стрільб, перший заступник
начальника Мукачівського загону воєнізованої охорони Степан
Карпинець розповів, що абсолютно всі команди показали досить
високі результати стрілецької
вправності.
– Я вже 20 років проводжу
стрільби на цьому полігоні і щоразу переконуюся: рівень підготовки стрільців досить високий.
А попередні п’ять років, відколи
з метою посилення готовності
бойового складу й ефективності
підрозділів запроваджено практику таких змагань два рази на рік,
і поготів. Кращою стала і загаль-
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– СК-82 – серйозна команда.
Зараз, коли триває будівництво
нового Бескидського тунелю, велика увага звертається на охорону забороненої зони та безпеку
залізничного сполучення і поїздів.
Однак команда справляється із
цим завданням відмінно. Нема
жодного порушення дисципліни
чи чіткості служби, – зауважив
Степан Карпинець.
Начальник СК-82 Станіслав
Ганькович поділився з журналістами секретами влучності. Він показав, як має виглядати правильне
положення тіла, як надійно зафіксувати зброю в руках, обрати точку прицілювання, відкоригувати
стрільбу на мушці, визначити положення на мішені тощо. За словами Станіслава Ганьковича, головне під час пострілу – це спокій
і сконцентрованість: “Просто прицілюємось, затамовуємо подих і
натискаємо на курок”.
Такі навчальні стрільби є традиційними та обов’язковими для
всіх підрозділів служби воєнізованої охорони. Найшвидше вони
пройшли в Івано-Франківському
та Першому загонах, завершили
стрільби
підрозділи
Мукачівського загону.
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