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Кордон – захистити, 
зловмисників – спинити

В Адміністрації Держприкордонслужби 
України відбулося розширене засідання Колегії, 
під час якого було підбито основні підсумки 
оперативно-службової діяльності відомства в 
поточному році, а також окреслено завдання 
на найближчу перспективу. 6

стор.
7

стор.

новації

Нещодавно МВС затвердило Порядок 
в’їзду і перебування в місцевості, яка 
знаходиться між державним кордоном 
і лінією прикордонних інженерних 
споруджень, громадян України та інших 
осіб. Основні аспекти та новації даного 
документа розглянемо у сьогоднішньому 
номері «Прикордонника України».

Вояж за той бік «паркану»

4-6
стор.

Видимість – 10! 
Політ нормальний! 4-5

стор.

hi-tech
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Україна–Білоруськоротко 
про головне

Дмитро СЛИВНИЙ 

Оцінюючи результати охорони міждержав-
ної межі, Головні Прикордонні Уповноважені 
відмітили належний рівень прикордонної без-
пеки, а також констатували відсутність на спіль-
ній ділянці кордону каналів контрабанди вогне-
пальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин і 
засобів терористичної діяльності.

Водночас акцентовано увагу на можливос-
тях Сторін у нарощуванні зусиль щодо припи-
нення протиправної діяльності на кордоні. У 
цьому контексті високу оцінку отримали резуль-
тати проведення спільної операції у 2017 році та 

визнано за необхідне продовжити практику про-
ведення таких заходів у майбутньому

Також Петро Цигикал і Анатолій Лаппо обгово-
рили виконання положень міжнародних договорів 
України і Республіки Білорусь, двосторонніх домов-
леностей і відповідних планів взаємодії. Зокрема, 
було відзначено ефективність функціонування 
Пілотного контактного пункту «Житомир–Пінськ» 
та наголошено на необхідності максимального 
використання його можливостей в інтере сах охо-
рони спільної ділянки державного рубежу з ураху-
ванням внутрішньовідомчих особливостей.

У ході зустрічі обговорювалися й результати 
сезонного пропуску через держкордон жителів 
прилеглих районів для збору дикоросів на тери-
торії Республіки Білорусь.

А наприкінці зустрічі Сторони домовилися 
активізувати роботу із залучення міжнародної 
технічної допомоги на облаштування українсько-
білоруського кордону в рамках програм допомоги 
від Уряду США, а саме – за програмою Екс-
пертної оцінки контролю й безпеки кордонів та 
інструментів Європейського Союзу.                      n

Результати та перспективи співробітництва
У Києві відбулася робоча 

зустріч Головних Прикордонних 
Уповноважених України і 
Республіки Білорусь – генерал-
лейтенанта Петра Цигикала та 
генерал-майора Анатолія Лаппо. 
Під час зустрічі делегації двох 
країн обмінялися інформацією 
про обстановку  на українсько-
білоруському рубежі та стан 
його охорони нинішнього року. 

Кабінет Міністрів України 
збільшив одноразову матеріальну 
допомогу сім’ям загиблих під час 
проведення антитерористичної 
операції з 500 до 750 
прожиткових мінімумів для 
працездатних громадян. 

Сергій ПОЛІЩУК 

Таким чином Уряд збільшив суму допомоги 
сім’ям загиблих вояків з 842 тис. грн (прожит-
ковий мінімум зараз – 1 тис. 684 грн) до 1,2 млн 
грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2017 року –  
1,6 тис. грн).

Також Кабмін підвищив з 250 до 400 про-
житкових мінімумів для працездатних осіб, 
одноразову допомогу тим, хто отримав інвалід-
ність під час АТО зі встановленням I групи, та 

із 200 до 300 прожиткових мінімумів – II групи, 
зі 150 до 250 прожиткових мінімумів – III групи.

При цьому, якщо раніше в розрахунок брався роз-
мір прожиткового мінімуму для працездатних на дату 
загибелі або встановлення інвалідності, то тепер –  
на 1 січня календарного року, в якому людина заги-
нула або їй було встановлено інвалідність.

Якщо ж протягом двох років після первин-
ного встановлення інвалідності при повторному 

огляді буде встановлено більш високу групу, то 
в такому разі держава виплатить різницю одно-
разової допомоги.

У разі смерті особи, яка має права на таку 
допомогу до її отримання, органи соціаль-
ного захисту населення рівними частинами 
виплатять її іншим членам сім’ї покійного  
або тим, хто має право на отримання  
спадщини.                                                          n

соціальний захист

Допомога сім’ям полеглих героїв зросла на 50%

законотворчість

Боротьба з торгівлею людьми по всіх фронтах
Світлана ДЕЙЧУК

Новий законопроект має низку завдань. 
Серед них – приведення у відповідність визна-
чення поняття торгівлі людьми до Прото-
колу про попередження і припинення торгівлі 
людьми, особливо жінками й дітьми, та пока-
рання за неї, що доповнює Конвенцію ООН 
проти транснаціональної організованої злочин-
ності. Також розширюється мета протидії тор-
гівлі людьми, що дозволить надавати допомогу 
особам, які постраждали від різних форм цього 
злочину, зокрема таких, як примусова праця, 
рабство, проведення дослідів над людиною, 
вилучення органів тощо.

Зміни доповнюють основні принципи 
боротьби з торгівлею людьми наданням допо-
моги особам з інвалідністю, керуючись Конвен-
цією Організації Об’єднаних Націй про права 
осіб з інвалідністю.

Законопроект також передбачає надання 
повноважень у сфері протидії торгівлі людьми 

органам місцевого самоврядування, зокрема 
щодо проведення процедури встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми. 

Це значно спростить можливість і порядок 
отримання допомоги. Окрім того, планується 
розширення мережі закладів, які її надава-
тимуть потерпілим. Передусім мова йде про 
центри соціально-психологічної допомоги, 
які на даний час є найбільш пристосованими 
комунальними закладами для реабілітації даної 
категорії осіб.

Будуть розширені повноваження централь-
них органів виконавчої влади. Зокрема, щодо 
убезпечення жінок, дівчат, хлопців і чоловіків 
з інвалідністю від сексуального насильства та 
експлуатації.

Також планується введення заборони на 
прийняття рішень про примусове видворення 
та реадмісію з України іноземців і осіб без гро-
мадянства, які звернулися для встановлення 
статусу особи, котра постраждала від торгівлі 
людьми (до завершення процедури встанов-
лення зазначеного статусу).                                    n

На пленарному засіданні 
Верховної Ради України 
прийнято за основу проект 
Закону України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України 
щодо посилення протидії 
торгівлі людьми та захисту 
постраждалих осіб». 

На роботу  
в Польщі віза  
не потрібна

Офіційний сайт прикордон-
ного відомства Республіки Польща 
(strazgraniczna.pl.) повідомив про те, 
що громадяни України тепер можуть 
працевлаштовуватися на території 
їхньої держави без робочих віз. 
Справа в тому, що Польща – 
єдина країна Шенгенської зони та 
ЄС, законодавство якої передба-
чає, що негромадяни Євросоюзу, 
які перетнули кордон у рамках 
безвізового руху, мають право на 
роботу, якщо оформлять додаткові 
документи вже прибувши на місце 
працевлаштування.

Тобто ті, хто має бажання пра-
цювати у Польщі, можуть приїхати 
до цієї країни в рамках безвізу, 
самі знайти вакансію та отримати 
необхідні документи для праце-
влаштування. Для цього необхідно 
звернутися за «освядченням» –  
декларацією про намір працевла-
штування іноземця.

Олена ТАЩИЛІНА

Держава 
захистить 
захисників

Верховна Рада України 
внесла зміни до законодавства, 
що дозволяють надати статус 
учасника бойових дій особам, які 
брали участь у масових акціях 
громадського протесту в Україні 
з 21 листопада 2013 року по 21 
лютого 2014 року за євроінтегра-
цію та проти режиму Януковича. 
Однак статус учасника бойових 
дій зможуть отримати не всі 
протестувальники, а лише ті, хто 
згідно із Законом України «Про 
встановлення державної допомоги 
постраждалим учасникам масових 
акцій громадського протесту та 
членам їх сімей» включені до пере-
ліку осіб, які під час участі в Рево-
люції Гідності отримали тілесні 
ушкодження (тяжкі, середньої 
тяжкості, легкі) та звернулися за 
медичною допомогою у період з 21 
листопада 2013 року по 30 квітня 
2014 року. 

Змінами також визначено, що 
право на статус інваліда війни 
мають громадяни, які втратили 
працездатність внаслідок поранень 
чи інших ушкоджень здоров’я, 
одержаних від вибухових речо-
вин, боєприпасів і військового 
озброєння на території, де органи 
державної влади здійснюють свої 
повноваження, та в населених 
пунктах, розташованих на лінії 
зіткнення, під час проведення 
антитерористичної операції.

Також у Законі України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту», застарілі 
радянські терміни «Велика Вітчиз-
няна війна 1941–1945 років», 
«Велика Вітчизняна», «Велика 
Вітчизняна війна та війна з Япо-
нією», «Велика Вітчизняна війна 
1941–1945 років та війна 1945 року 
з імперіалістичною Японією» замі-
нено на «Друга світова війна». 

Світлана ДЕЙЧУК
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гарячі будні

робота з молоддю

Володимир ЗАХАРЧУК 

У зустрічі з потенційними абітурієнтами, які 
прибули з різних куточків України, взяли участь 
керівники навчального закладу, начальники 
факультетів і кафедр та члени приймальної комі-
сії. Презентацію розпочав ректор прикордонної 
альма-матер, доктор технічних наук, професор 
генерал-майор Олег Шинкарук. Він розповів про 
історію становлення та діяльність Національної 
академії, про її нові освітні спеціальності та 
сучасні професійні програми. З великою увагою 

присутні юнаки й дівчата ознайомилися з умо-
вами навчання та стажування курсантів академії 
на державному рубежі. 

Ректор зосередив увагу присутніх на пере-
вагах освітньої діяльності очолюваного ним 
закладу та перспективи, які відкриваються перед 
його випускниками. Багаторічний досвід засвід-
чив, що вихованці вишу «зелених кашкетів» 
завжди мають гідне працевлаштування і відпо-
відну оплату праці.

Очікуваним для гостей був і виступ відпо-
відального секретаря приймальної комісії ака-
демії полковника Анатолія Мірошніченка. Він 
не лише розповів юнакам і дівчатам про умови 
вступу, але й відповів на багато запитань, які 
цікавили присутніх.

Особливостям зовнішнього незалежного 
оцінювання 2018-го  року присвятила свій 
виступ запрошена на захід методист Вінниць-
кого регіонального центру оцінювання якості 
освіти Ірина Ковальчук.

Відвідувачам закладу, що став кузнею підго-
товки професійних кадрів для служби з охорони 
кордону, було продемонстровано низку навчаль-
них фільмів, а також слайд-презентацію.

Особливо вразила гостей заходу сучасна 
матеріально-технічна база та соціально-
побутова інфраструктура закладу, його науково-
педагогічний потенціал та сучасний європей-
ський рівень навчання і життя курсантів. На 
стройовому плацу майбутні абітурієнти огля-
нули автомобільну та спеціальну техніку, при-
лади й озброєння, які використовують під час 
служби охоронці рубежу. Незабутнє враження 
на юнаків і дівчат справив виступ курсантів з 
показом елементів затримання порушників дер-
жавного  кордону.

Потенційні абітурієнти залишали Націо-
нальну академію імені Б. Хмельницького не при-
ховуючи приємних вражень. І, як висловлювалися 
багато із них, з вірою у здійснення своєї мрії –  
 стати в стрункі лави її вихованців.                       n

Олена ТАЩИЛІНА 

У форумі взяли участь представниці Дер-
жавної прикордонної служби України – заступ-
ник ректора Національної академії імені Богдана 
Хмельницького по роботі з особовим складом 
полковник Олена Волобуєва та старший офі-
цер управління міжнародного співробітництва 
АДПСУ підполковник Ольга Деркач. 

Засідання проводилося з метою аналізу 
результатів попередньої роботи та обговорення 
основних напрацювань. На порядок денний було 
винесено також питання визначення та пого-
дження юридичного статусу, мандату і завдань 
майбутньої Асоціації.

Робоча група діє в рамках імплементації Про-
екту підготовки поліцейських (РТАР), Agriteam 
Canada Consulting Ltd, за всебічної підтримки 
Міністерства внутрішніх справ України та участі 
іноземних консультантів, в тому числі й від Кон-

сультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) 
в Україні.

До роботи по створенню Асоціації жінок 
вітчизняних правоохоронних органів залу-
чено представників Міністерства внутрішніх 
справ, Держприкордонслужби та Департаменту 
Патрульної поліції. Її метою є проведення право-
охоронної реформи в Україні, приведення сектору 
безпеки і оборони країни до стандартів НАТО. 
Сюди входить також реалізація Національного 
плану дій з виконання резолюції РБ ООН №1325 
«Жінки, Мир, Безпека» на 2017–2020 роки.

У ході першого робочого дня перед учас-
никами засідання виступила заступник міні-
стра внутрішніх справ з європейської інтеграції 

Анастасія Дєєва щодо необхідності впрова-
дження системного гендерного підходу в діяль-
ність міністерства. Вона наголосила на тому, 
що створення Асоціації жінок правоохоронних 
органів України сприятиме розвитку інклюзив-
ної культури та принципу забезпечення рівних 
прав і можливостей для жінок і чоловіків у сек-
торі безпеки і оборони України.

Учасники другого робочого засідання висло-
вили упевненість в тому, що питання професійної 
реалізації жінок в правоохоронній сфері, розвитку 
рівних можливостей кар’єрного зростання, захисту 
прав жінок і чоловіків-правоохоронців стануть прі-
оритетними в період створення першої Асоціації 
жінок правоохоронних органів України.                  n

гендерна політика

Жінки в погонах об’єднуються

Зустріч із мрією
У Національній академії 

Державної прикордонної служби 
відбувся День відкритих дверей, 
під час якого усі бажаючі 
мали змогу ознайомитися зі 
специфікою навчання у виші.

У столиці відбулося друге 
засідання Робочої групи з питань 
створення Української Асоціації 
жінок правоохоронних органів 
України. Дана організація 
матиме на меті посилення ролі 
чарівної статі і надання жінкам 
можливостей для самореалізації 
в правоохоронній системі 
держави.

Нелегальні 
«бляхи»

Спільною міжвідомчою групою 
у складі оперативних співробітників 
Азово-Чорноморського регіонального 
управління, представників поліції та 
митниці у Бердянську виявлено три 
автівки європейської реєстрації. Під час 
перевірки документів встановлено, що 
дві з них Peugeot литовської та поль-
ської реєстрації й одне авто Volkswagen 
із реєстраційними номерами Литви 
на територію України потрапили під 
керуванням іноземних громадян. Проте 
в подальшому, експлуатувалися уже 
нашими співвітчизниками із пору-
шенням законодавства України. Усі 
автомобілі поміщені на штрафмайдан-
чик, а на їхніх власників представники 
ДФС склали адміністративні протоколи 
та наклали штрафи у розмірі понад 1 
мільйон 600 тисяч гривень.

Неля ДОЦЕНКО

Підпільна 
гуральня

Значну партію контрафактної 
продукції, яку зловмисники планували 
переправити через кордон, виявили 
оперативні співробітники Південного 
регіонального управління спільно з 
митниками та прикордонниками Ізма-
їльського загону. В рамках досудового 
розслідування було проведено обшуки 
в складських приміщеннях, під час яких 
виявлено пластикові ємності різних 
об’ємів, заповнені рідиною із харак-
терним запахом спирту та пляшки з 
готовою продукцією. На жодній із них 
не було акцизних марок. За попереднім 
підрахунком загальна кількість контра-
фактного товару склала близько трьох 
тисяч літрів. Серед виявленого – 1945 
літрів коньяку, 989 літрів горілки та 45 
літрів вина. Слідчі дії тривають. Вар-
тість вилученого фальсифікату склала 
понад 320 тисяч гривень.

Андрій БІЛОБОРОДЧЕНКО

Взяли на 
гарячому

Прикордонники Мукачівського 
загону та курсанти Національної 
академії Держприкордонслужби, які 
проходять стажування у даному органі 
охорони кордону, затримали групу 
незаконних мігрантів і їх імовірного 
переправника. За допомогою при-
ладу нічного бачення наряд виявив на 
околиці села Тисобикень шістьох осіб, 
які рухалися у напрямку держрубежу. 
За кілька хвилин група реагування від-
ділу «Вилок»  за 50 метрів від кордону 
затримала п’ятеро чоловіків та одну 
жінку, коли ті намагалися подолати 
загороджувальний паркан. Один із 
затриманих мав при собі паспорт 
громадянина Чехії. Решта повідомили, 
що є громадянами В’єтнаму, але жодних 
документів при собі не мали. «Зелені 
кашкети» виявили неподалік авто-
мобіль, який належить затриманому 
громадянину Чехії. Іноземець зізнався, 
що підвозив в’єтнамців, які мали намір 
незаконно перетнути кордон з Угор-
щиною. За ознаками кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 332 
КК України (Незаконне переправлення 
осіб через державний кордон України) 
відкрито кримінальне провадження.

Леся ФЕДОРОВА
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Прикордонне відомство вже тривалий час активно використовує у своїй 
діяльності дев’ять патрульних літаків Diamond. Ці легкі «розвідники» 
регулярно застосовуються для повітряного моніторингу державного 
кордону та прикордонних контрольованих районів, висвітлення надводної 
обстановки у виключній морській економзоні держави, територіального 
моря та української частини вод Азову. 

Накопичений позитивний досвід дав підстави більш широко 
застосовувати можливості легкої авіації, в тому числі безпілотних 
авіаційних систем. Цей напрямок знайшов своє відображення у Концепції 
та Програмі розвитку авіації Державної прикордонної служби на період до 
2020 року. 

Які організаційні та практичні заходи у цьому напрямку, що вдалося 
реалізувати і над чим необхідно ретельно попрацювати? На ці та 
інші питання погодилися відповісти фахівці авіаційного управління 
Адміністрації Держприкордонслужби.

Андрій КУЧЕРОВ

КОЖНОМУ ВПС – БЕЗПІЛОТНИК 

Для початку необхідно зазначити, що при-
кордонне відомство, як і будь яка інша вітчиз-
няна силова структура, донедавна не мала 
жодного досвіду у  використанні безпілотних 
авіаційних систем. Організаційну основу цим 
процесам було закладено ще 2011 року, коли  
Колегія Служби схвалила рішення про вико-
ристання БПЛА в охороні державного кордону. 
Згодом цей напрямок був деталізований вже у 
Концепції та Програмі розвитку авіації Дер-
жприкордонслужби на період до 2020 року. При-
чому з доволі амбітними показниками. Так, до 
2020 року прикордонне відомство повинно мати 
понад 200 безпілотних комплексів, до складу 
яких входитимуть літальні апарати різних кла-
сів. Левова їх частина – найлегші за вагою, які 
належать до першого класу із злітною масою 
менше 150 кг, базуватимуться у кожному відділі 
прикордонної служби та мобільному підрозділі. 

Комплекси з літальними апаратами другого 
класу (із злітною масою до 600 кг) – це інстру-
мент дії начальника регіонального управління. 
Вони використовуватимуться в основному 
для моніторингу тимчасово неконтрольованої 
ділянки кордону з Росією та тимчасово окупо-
ваного півострова Крим. І, нарешті, два великі 
комплекси, оснащені безпілотниками страте-
гічного рівня застосування, з радіусом дії до 
800 кілометрів та злітною масою понад 600 кг, 
будуть задіяні для патрулювання у морі.

ПЕРШІ КРОКИ – НАЙВАЖЧІ

2015 року прикордонне відомство оголосило 
конкурс на закупівлю з попереднім випробуван-
ням безпілотних авіаційних комплексів. Необ-

хідно зазначити, що український ринок досить 
активно відгукнувся на пропозицію відомства. 
У своєрідних перегонах тоді взяли участь п’ять 
компаній, які запропонували вісім типів вітчиз-
няних безпілотних комплексів. На випробування 
кожного  відводився один день. Літальний апа-
рат мав виконати до п’яти різних завдань на 
виявлення та ідентифікацію різних об’єктів. 
Серед них була броне- і автомобільна техніка, 
різного роду фортифікаційні споруди, військові 
підрозділи різної чисельності тощо.

Результати практичних випробувань апара-
тів викрили чималу кількість технічних недо-
ліків. Жоден із виробів у повній мірі не відпо-
відав вимогам, які висувалися Державною при-
кордонною службою. Надалі, під час своєрідної 
другої хвилі випробувань, було визначено три 
типи апаратів, які за своїми функціональними 
можливостями найбільше наближалися до рівня 
встановлених вимог.  

 Торік прикордонне відомство оголосило 
торги на закупівлю безпілотних авіаційних 
систем. За результатами процедур перемож-
цем було визнано  столичне ВАТ «Меридіан» 
ім. С.П. Корольова, яке у грудні 2016-го поста-
вило Службі 6 комплексів Spectator-M. У їх комп-
лект входить 18 безпілотних літальних апаратів 
першого класу. У березні цього року Служба 
отримала ще один комплекс з трьома безпілот-
никами цієї модифікації, а до кінця поточного 
року очікується поставка ще п’яти таких систем.

Що ж стосується підготовки екіпажів для 
практичного використання літальних апаратів 
та їх надійного обслуговування, то на сьогодні 
відповідну підготовку пройшли 33 військово-
службовці та один працівник. Теоретичні зна-
ння вони отримали на базі столичного Наці-
онального авіаційного університету, а прак-
тичні навички – на аеродромі ВАТ «Меридіан» 
ім. С.П. Корольова. Безпосередньо бойове зла-
годження екіпажів БПЛА, проходило на полігоні 
Навчального центру Держприкордонслужби. 

СТАЄМО НА КРИЛО

Як же безпілотне патрулювання відбувається 
на практиці? Відділення повітряної розвідки, що 
складається з п’яти осіб, на штатному автомо-
білі виїжджає на визначену керівником ділянку. 
Головні дійові особи – два члени екіпажу: опера-
тор, тобто зовнішній пілот, який безпосередньо 
керує літальним апаратом і оператор цільового 

спорядження, який на моніторі бачить, що зні-
має безпілотник. Саме ці військовослужбовці  
розгортають комплекс на місці і виконують 
політ, розкриваючи обстановку у районі дій. 

Увесь цей час підрозділ авіарозвідки знахо-
диться на постійному зв’язку з відділом управ-
ління службою того органу, на ділянці відпо-
відальності якого виконується завдання. У разі 
виявлення правопорушення або ознак його вчи-
нення, інформація негайно доводиться до керів-
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ництва і здійснюється оперативне реагування 
наявними силами та засобами.

Основна категорія, яка входить до відді-
лення повітряної розвідки, –  сержантський та 
старшинський склад. Начальник відділення 
повітряної розвідки – офіцер, всі решта – пра-
порщики, старшини та сержанти. 

Необхідно зазначити, що  за один політ може 
бути обстежена ділянка кордону протяжністю 
від 50 до 60 кілометрів. Це максимальний показ-

ник для такого типу літального апарата. Проте 
за 90 хвилин безпілотник здійснює такий обсяг 
спостереження, що виконує два чи три повно-
цінних наряди за півдня. 

Так, на сьогодні поки що немає резо-
нансних затримань за інформацією БПЛА. 
Безпілотна авіація, скажімо так, лише стає 
на крило. Водночас кожен причетний до цієї 
справи впевнений, що з набуттям практичного 
досвіду і оперативного та несподіваного для 

правопорушників використання безпілотних 
комплексів вдасться суттєво підвищити ефек-
тивність і результативність охорони держав-
ного рубежу.                                                            n

Від автора. У авіаторів є такий вислів: 
«Видимість – 10». Це означає, що умови та 
погода для виконання польотного завдання – 
майже ідеальні. Чого, власне, ми й бажаємо 
нашій безпілотній авіації!

ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСУ
БпАК-МП-1  «Spectator-М» 

Тривалість польоту   до 2 годин     
Максимальна швидкість   120 км/год
Радіус дії    не менше 20 км     
Довжина    1345 мм
Розмах крила    3020 мм
Максимальна злітна маса   7 кг     
Маса цільового спорядження  1,5  кг
Дальність передачі інформації в режимі «Online» 20 км
Цільове спорядження   цифрова відеокамера, тепловізор
Розрахунок відділення повітряної розвідки 5 осіб, 1 мікроавтобус 
     типу Ford Transit/Volkswagen T5
Мінімальний склад бойового розрахунку  2 оператори
Склад комплексу    3 БПЛА, наземна станція управління

Тривалість польоту   до 2 годин     
Максимальна швидкість   120 км/год

КОМПЕТЕНТНО

Полковник Геннадій БОНДІК, 
заступник начальника відділу 

планування оперативно-службової 
діяльності авіації та застосування 
авіаційних органів і підрозділів 
авіаційного управління АДПСУ:   

– Державна прикордонна 
служба вперше в історії закупила 
безпілотні авіаційні комплекси. Це 
вітчизняна розробка під назвою 
«Спектатор-М». На сьогодні 
експлуатуються перші сім комплексів 
цієї моделі. По «гарячих слідах» 
бачимо, що такий підхід виправдовує 
наші сподівання. Такі комплекси – 
інструмент керівників різних рівнів, 
який дає можливість оперативно 
викривати обстановку в межах 
відповідальності своїх органів  на 
найбільш динамічних або проблемних 
напрямках. А результати цієї 
роботи дають безцінну інформацію 
для реагування та прийняття 
командирських рішень. 

Загалом використання безпілотників 
здійснюється в загальній системі 
планування застосування відомчої 
авіації. Тобто, на кожен день 
затверджуються плани і відповідні 
органи управління повітряним рухом 
ставляться до відома для того, щоб 
унеможливити зіткнення в повітрі з 
іншими літальними апаратами. Безпека 
польотів – це головне!

Приємно відмітити, що на сьогодні 
вже здійснено понад 420 польотів БПЛА 
і їхній загальний наліт становить 
понад 330 годин. Це досить інтенсивне 
застосування, тим більше враховуючи те, 
що ми перебуваємо лише на початковому 
етапі. Вчаться сьогодні всі: не тільки 
оператори безпілотників, але й самі 
керівники органів охорони кордону, які 
звикають, що у їхньому розпорядженні є 
такі дієві «помічники».
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Колегія ДПСУ

Андрій КУЧЕРОВ

.
НА ПЕРШОМУ ПЛАНІ –  

ГІБРИДНА АГРЕСІЯ РОСІЇ
Окрім керівного складу Служби у роботі 

Колегії взяли участь заступник Глави Адмі-
ністрації Президента України генерал-
лейтенант Валерій Кондратюк та заступник 
міністра внутрішніх справ полковник поліції 
Вадим Троян. Високопосадовці виступили 
перед присутніми на початку засідання.

У своїй промові заступник Глави пре-
зидентської адміністрації зазначив, що 
основою планування діяльності вітчизня-
ного прикордонного відомства в середньо-
строковій перспективі мають бути заходи, 
спрямовані на протидію гібридній агресії 
з боку Російської Федерації. Окремо було 
наголошено на великій імовірності силового 
затримання українських прикордонників, 
які несуть службу на українсько-російській 
ділянці кордону. Також Валерій Кондратюк 
акцентував увагу присутніх на заходах щодо 
активізації боротьби з корупцією та ство-
ренні нової формації українського прикор-
донника.

Полковник поліції Вадим Троян у своєму 
виступі висловив подяку всьому особовому 
складу відомства за проведену роботу у рам-
ках забезпечення запровадження безвізового 
режиму між Україною та Європейським Сою-
зом. Крім того, заступник міністра звернув 
увагу керівного складу прикордонного відом-
ства на готовності підпорядкованих органів 
і підрозділів до охорони тимчасово некон-
трольованих ділянок державного рубежу 
після відновлення територіальної цілісності 
України, ефективній протидії організованій 
злочинності, боротьбі з тероризмом та кібер-
злочинністю.

ОХОРОНА ТА ОБОРОНА КОРДОНУ
Під час подальшої роботи Колегія заслу-

хала звіти окремих керівників структур-
них підрозділів Адміністрації та розглянула 
питання, пов’язані зі сферою охорони дер-
жавного кордону. Було зазначено, що в умовах 
продовження антитерористичної операції на 
сході держави та тимчасової окупації Авто-
номної Республіки Крим Службою у цілому 
забезпечено належне виконання визначених 
завдань.

Зокрема, організовано проведення низки 
спільних спеціальних прикордонних операцій 
майже на всіх ділянках державного рубежу, 
комплексу заходів з посилення охорони та 
оборони адміністративної межі з тимчасово 
окупованим Кримом, спеціальної операції 
з контрдиверсійної боротьби на ділянках  
Донецького, Луганського, Краматорського 
прикордонних загонів, взято участь у спіль-
них з міжнародними організаціями операціях 
тощо. Крім того, відпрацьовано проект плану 
відновлення охорони і захисту неконтрольова-
ної ділянки державного кордону з Російською 
Федерацією, сплановано участь Державної 
прикордонної служби у відсічі збройній агре-
сії та територіальній обороні.

ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ ТА ДОВІРА 
Із початку року прикордонне відомство 

взяло участь у більш ніж 40 заходах оборон-
ного характеру. Зокрема, міжнародних мор-
ських навчаннях «Сібриз – 2017», стратегіч-
них навчаннях «Непохитна стійкість – 2017», 

у 70 заходах щодо протидії терористичним 
загрозам на критичних об’єктах інфраструк-
тури держави, зокрема, антитерористичних 
навчаннях «Міцний кордон – 2017». 

Уперше з державами-сусідами у спіль-
них пунктах пропуску «Смільниця – Крос-
ценко» Мостиського загону, «Кельменці – 
Ларга», «Мамалига – Крива» Чернівецького 
загону, «Устилуг – Зосін», «Угринів – Дол-
гобичув», «Грушів – Будомеж» Львівського 
загону з використанням захищеної техноло-
гії, інспекторам прикордонного контролю 
надано доступ до баз даних інформаційно-
телекомунікаційної системи «Гарт-1» та баз 
даних міжнародної організації криміналь-
ної поліції «Інтерпол» у режимі реального 
часу.

ПРАВООХОРОННИЙ АСПЕКТ
Держприкордонслужба зберегла пози-

тивну динаміку результатів з протидії осно-
вним видам злочинів на державному кордоні. 
Так розпочато провадження за 856 повідом-
леннями, внесеними до ЄРДР за статтями 
Кримінального кодексу: стаття 332 (Незаконне 
переправлення осіб через державний кордон 
України) – 117, стаття 149 (Торгівля людьми 
або інша незаконна угода щодо людини) – 29, 
стаття 305 (Контрабанда наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або пре-
курсорів) – 22, стаття 201 (Контрабанда) – 14. 

У результаті вжитих заходів на кордоні 
припинено діяльність 119 протиправних груп 
у складі 301 особи, винесено судами 62 обви-
нувальних вироки стосовно 67 осіб, 28 з яких 
отримали реальні строки ув’язнення. 

За звітний період вилучено понад 315 кг 
наркотичних засобів, 5637 пігулок із вмістом 
наркотичних засобів та 355 кг препарату кап-
тагон, що використовується бойовиками ІДІЛ 
для подолання страху. Правоохоронцями при-
пинено діяльність нарколабораторій із вироб-
ництва метамфетаміну в Одесі, Харкові та 
Чорноморську. При цьому вилучено 26 кіло-
грамів наркотиків, 28 літрів прекурсорів та 
хімічне обладнання. 

Також на державному кордоні виявлено 
678 одиниць різноманітної зброї, 12386 штук 
боєприпасів, 9,671 кілограма вибухівки, 

затримано контрабандних товарів на суму 
понад 357 млн гривень. Особовим складом під 
час виконання завдань із охорони державного 
кордону затримано 2516 незаконних мігрантів.

Органи Морської охорони припинили 87 
випадків браконьєрства в Чорному та Азов-
ському морях. У результаті – попереджено 
збитків державі на суму понад 20 мільйонів 
гривень. Частка затриманих за оперативною 
інформацією товарів і вантажів становить 61 
відсоток від загальних показників Служби.

На виконання пріоритетного завдання –  
боротьба з тероризмом – прикордонним відом-
ством встановлено 79 осіб, причетних до діяль-
ності незаконних збройних формувань, 33 із 
яких вже затримано, 9 – засуджено. Окремо 
необхідно відмітити проведену спільну з пра-

воохоронцями Молдови спеціальну операцію 
із ліквідації організованого злочинного угру-
повання, яке мало на меті вбивство відомого 
політичного діяча цієї країни.

ВПЛИВ СЛУЖБИ  
РОЗШИРЮВАТИМЕТЬСЯ

Заслухавши всі доповіді, розширений склад 
Колегії прийняв низку рішень, які мають на 
меті забезпечити подальший надійний захист 
національних інтересів у сфері охорони дер-
жавного кордону й виключної (морської) еконо-
мічної зони України. Зокрема, особливу увагу 
буде приділено підготовці до виконання пред-
ставниками Служби завдань в Об’єднаному 
оперативному штабі зі стримування та відсічі 
російської збройної агресії. Найближчим часом 
буде також забезпечено перегрупування сил і 
засобів прикордонного відомства та організа-
цію службово-бойової діяльності новостворе-
них органів і підрозділів у межах Донецької та 
Луганської областей. Крім того, відповідним 
керівникам доручено забезпечити з 1 січня 
2018 року початок функціонування національ-
ної системи біометричної верифікації та іден-
тифікації громадян України, іноземців і осіб без 
громадянства. У цьому ж напрямку діяльності 
планується завершити державну реєстрацію та 
практичне запровадження Порядку щодо вияв-
лення у пунктах пропуску викрадених тран-
спортних засобів.

Особлива увага керівників органів охо-
рони кордону буде направлена на безумовне 
виконання вимог Інструкції про порядок  
взаємодії дільничних інспекторів прикордон-
ної служби Державної прикордонної служби 
України та дільничних офіцерів поліції Націо-
нальної поліції України, затвердженої нака-
зом Міністерства внутрішніх справ. Зовсім 
недавно цей документ було зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України.

Керівництву Західного регіонального 
управління у взаємодії з Адміністрацією 
Держ прикордонслужби доручено продовжити 
заходи щодо нормативно-правового врегулю-
вання організації та запровадження спільного 
контролю, пішохідного руху в пунктах про-
пуску через державний кордон з країнами ЄС. 

Крім того, начальнику Західного регіональ-
ного управління доручено опрацювати про-
позиції щодо поширення за підтримки між-
народних партнерів технологічних інновацій 
у пункті пропуску «Краковець» на прикладі 
запровадження спрощення прикордонних і 
митних формальностей у пункті пропуску 
«Нові Яриловичі»

Діяльність відомства на півдні держави 
буде зосереджена в тому числі й на пла-
новому узгодженні з молдовською сторо-
ною механізму запровадження спільного 
патрулювання придністровського сегменту 
українсько-молдовського кордону. В цьому 
аспекті виділено роботу щодо спільного 
контролю в пункті пропуску «Кучурган», 
започаткування контрольних процедур осіб і 
транспортних засобів у міжнародному пункті 
пропуску «Бронниця».

Продовжиться робота із запровадження 
системи диференційованого підходу щодо 
грошового утримання військовослужбовців 
відомства відповідно до умов проходження 
служби. Якщо ж говорити загалом, то на 
виконання доручення Президента України 
з 1 квітня цього року підвищено грошову 
винагороду військовослужбовцям, які беруть 
участь в АТО, що дало підстави в червні зро-
бити перерахунок і виплату зазначеної вина-
городи у підвищених розмірах. Крім того, 
на виконання рішення Уряду з 1 січня цього 
року цивільним працівникам підвищено міні-
мальну заробітну платню та зроблено відпо-
відний перерахунок.

Особлива увага приділяється охороні 
здоров’я персоналу Служби. Проведено 
комплекс заходів із дооснащення медичних 
закладів відомства високотехнологічним 
лікувально-діагностичним обладнанням, 
організовано співпрацю з провідними медич-
ними установами МОЗ, НАМН України щодо 
лікування та реабілітації військовослужбов-
ців з найбільш складними захворюваннями 
і травмами, організовано першочергове 
санаторно-курортне лікування учасників 
бойових дій. 

Планово продовжується процес із роз-
гортання поліклінічного відділення госпіталю 
Східного регіонального управління. У сферу 
управління відомства отримано два санаторії, 
які після проведення відновлювальних робіт 
розпочнуть практичне функціонування.

Що ж стосується найбільш актуального 
питання – забезпечення військовослужбовців 
Служби житлом, то варто відмітити, що ниніш-
нього року здано в експлуатацію 36 квартир 
у Хмельницькому, 60 квартир – у Житомирі,  
80 – у Сумах і 66 квартир – у Борисполі.           n

Кордон – захистити, 
зловмисників – спинити

В Адміністрації 
Держприкордонслужби 
України відбулося розширене 
засідання Колегії, під час 
якого було підбито основні 
підсумки оперативно-
службової діяльності 
відомства в поточному році, а 
також окреслено завдання на 
найближчу перспективу.



7№ 43, 17 листопада 2017 року Прикордонник
УкраїниП Р А В О

новації

Аліна ДАНИЛЮК 

Насамперед слід зазначити, що раніше 
порядок пропуску громадян на таку територію 
регламентувався наказами начальників орга-
нів охорони державного кордону і здійсню-
вався за спеціальними дозволами. Проте на 
сьогодні право видавати нормативно-правові 
акти належить до компетенції МВС, тож за 
участю фахівців Адміністрації Держпри-
кордонслужби сформовано робочу групу, 
яка, власне, й розробила відповідний наказ, 
де визначено єдині підходи та чітко й про-
зоро розписано порядок пропуску осіб за 
лінію прикордонних інженерних споруджень. 
По-перше, це суттєво спрощує роботу посадо-
вих осіб на місцях, адже унеможливлює дво-
яке трактування визначених норм, а по-друге –  
сприятиме уникненню всіляких зловживань з 
цього питання.

Чому ж виникає потреба здійснювати про-
пуск на таку територію? З цим питанням ми 
звернулися до одного із головних розробни-
ків цього документа, заступника начальника 
відділу організації застосування сил і засобів 
та нормативного забезпечення прикордон-
ної служби управління прикордонної служби 
АДПСУ полковника Сергія Шевчука.

– Відповідно до Земельного кодексу 
земельні ділянки між державним кордоном 
і лінією прикордонних інженерних спо-
руджень у більшості випадків передано у 
користування фізичним або юридичним осо-
бам. Там знаходяться пасовища, сінокоси, 
городи або водойми, де місцеве населення 
рибалить. А це означає, що люди мають 
право здійснювати на них відповідну діяль-
ність, – зазначає Сергій Григорович. – Тому 
наше завдання – встановити за цією тери-
торією ефективний контроль і запобігати 
незаконному порушенню держрубежу. Задля 
забезпечення належного рівня прикордонної 
безпеки відомство нині проводить активну 
роботу зі створення такої системи інженерно-
технічного облаштування, яка б забезпечила 
не лише своєчасне виявлення, але й запо-
бігання правопорушенням на державному 
кордоні. Однією з головних умов реаліза-
ції цього завдання є відведення у постійне 
користування Держприкордонслужбі смуги 
землі завширшки не менше 50 метрів уздовж 
кордону під відповідну інфраструктуру.

Та все ж повернемося до Порядку в’їзду та 
перебування громадян у місцевості між держ-
кордоном та лінією прикордонних інженерних 
споруджень. Зазначений документ чітко вста-
новлює порядок визначення місць пропуску за 
лінію прикордонних інженерних споруджень, 
їх нумерацію, вимоги до обладнання і позна-
чення на місцевості, відкриття та закриття, а 
також алгоритм дій посадових осіб підрозді-
лів. Крім того, визначено перелік  документів, 
які дають право на пропуск на таку територію, 
та підстави для заборон і обмежень.

− Місця пропуску за лінію прикордон-
них інженерних споруджень та їхню кіль-
кість відомство визначає за погодженням із 
місцевою владою, щоб жителям населеного 
пункту було зручно до них добиратися. Адже 
це насамперед сприятиме тому, що люди не 
будуть переходити будь-де, що, відповідно, 
зменшить кількість порушень, − наголошує 
полковник Шевчук.

Також є певні рекомендації до обладнання 
та позначень місць пропуску. Так, обов’язково 
мають бути ворота (хвіртка або шлагбаум), 
КСС у місці пропуску та від воріт в обидва 
боки протяжністю не менше 15 метрів, загоро-
джувальний паркан (типу «Єгоза»), павільйон 
модульного типу або постовий грибок для орга-
нізації служби прикордонного наряду, інфор-
маційний стенд або табличка, де зазначається 
номер місця пропуску, час пропуску та контак-
тний телефон підрозділу, засоби погашення 
відбитків слідів (ручний профіль, лопата), кур-
совказівник для доповіді за паролем «Ефір».

Час пропуску осіб і перебування їх за 
лінією інженерних споруджень визначаються 
щороку залежно він сезону станом на 1 квітня 
і 1 листопада. Вони також узгоджуються з 
місцевими адміністраціями і органами само-
врядування та за їх проханням можуть бути 
змінені.

Вся інформація, що стосується пропуску, 
обов’язково оприлюднюється в місцевих засо-
бах масової інформації та зазначається на 
інформаційних стендах біля місця пропуску. 
А на депутатів органів місцевого самовря-
дування, старост і дільничних інспекторів 
прикордонної служби покладено завдання з 
роз’яснювальної роботи серед місцевих жите-
лів щодо даного питання.

Пропуск осіб за лінію прикордонних інже-
нерних споруджень здійснюється виключно 
за перепустками. Для їх отримання потрібно 
подати до органу охорони кордону особисте 
звернення або списки осіб, оформлені місце-
вими держадміністраціями, органами місце-
вого самоврядування тощо. У зверненні необ-
хідно обов’язково зазначити підстави і строк, 
протягом якого планується пропуск. Заува-
жимо, що він не має перевищувати календар-
ного року. У разі потреби також зазначаються 
транспортні засоби, що будуть використовува-
тися за лінією прикордонних інженерних спо-
руджень. Такі списки органу охорони кордону 
повинні надаватися на початку року, але не 
пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати 
пропуску.

Звернення і списки осіб обов’язково 
реєструються в підрозділі документаль-
ного забезпечення органу Держприкор-
донслужби. Потім їх розглядає начальник 
загону, на ділянці якого планується пропуск. 
У підсумку саме він приймає рішення про 
дозвіл, заборону або обмеження пропуску 
за лінію прикордонних інженерних спору-
джень.

Розглянемо детальніше причини для забо-
рони і обмеження. Отже, забороняється про-
пуск за лінію прикордонних інженерних 
споруджень осіб: 

– поза встановленими місцями пропуску, 
за винятком випадків, пов’язаних із надзви-
чайними ситуаціями та їх наслідками;

– за відсутності документів на право про-
пуску. Для громадянина України – документа, 
що посвідчує особу, а для іноземців і осіб без 
громадянства – документів, що посвідчують 
особу та підтверджують законність перебу-
вання в Україні;

– за відсутності відомостей стосовно 
особи в списку, що подається до органу охо-
рони державного кордону, або необхідних 
даних у перепустці;

– за відсутності письмового розпорядження 
органу охорони державного кордону щодо про-
пуску особи за особистим зверненням;

– якщо за інформацією правоохоронних 
органів особа перебуває в розшуку за вчи-
нення кримінального правопорушення;

– під час проходження туристичними 
маршрутами без відповідного провідника та 
поза встановленими і погодженими органом 
охорони державного кордону маршрутами;

– у темну пору доби. Винятком є вико-
нання завдань з проведення розвідуваль-
них, контррозвідувальних та оперативно-
розшукових заходів, антитерористичної 
операції, територіальної оборони, введення 
воєнного та надзвичайного стану, виник-
нення прикордонних інцидентів або конфлік-
тів, виявлення порушень вимог законодав-
ства щодо збереження природних ресурсів, 
охорони довкілля, ліквідації надзвичайних 
ситуацій природного і техногенного харак-
теру, проведення карантинних та профілак-
тичних заходів.

Пропуск за лінію прикордонних інженер-
них споруджень осіб, які не досягли 16 років, 
здійснюється лише у виняткових випадках за 
перепусткою і свідоцтвом про народження 
або паспортом у супроводі одного із батьків, 
або особи, уповноваженої одним із батьків, 

або відповідного представника установи, де 
навчається чи відпочиває дитина.

Рішення про відмову оформляється в двох 
примірниках, один з яких надається особі, 
котрої вона стосується

Пропуск осіб за лінію прикордонних 
інженерних споруджень також може бути 
тимчасово обмежено:

– якщо є підстави вважати, що особа пере-
буває в стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння;

– під час проведення розвідувальних, контр-
розвідувальних та оперативно-розшукових 
заходів згідно із законами України;

– у разі проведення антитерористичної 
операції, заходів територіальної оборони, 
введення воєнного або надзвичайного 
стану;

– у разі збройної агресії, виникнення при-
кордонних інцидентів або конфліктів;

– під час виявлення порушень вимог зако-
нодавства щодо збереження природних ресур-

сів, додержання правил промислової та іншої 
діяльності, охорони довкілля;

– у разі надзвичайних ситуацій природ-
ного або техногенного характеру, проведення 
карантинних або профілактичних заходів.

Які ж документи потрібні особам, котрі 
хочуть перейти на територію між інженерними 
спорудженнями і кордоном? Так, щоб займа-
тися аматорським або спортивним рибаль-
ством, колективним або індивідуальним випа-
санням худоби, користуватися самохідними і 
несамохідними суднами, іншими плавзасо-
бами (крім суден флоту рибної промисловості) 
на прикордонних водних об’єктах за лінією 
прикордонних інженерних споруджень гро-
мадянам України достатньо пред’явити пере-
пустку і документ, що посвідчує особу.

Натомість для проведення господарської 
діяльності, промислового рибальства або 
туристичних подорожей пропуск також здій-
снюється за пред’явленням перепустки та 
документів, що підтверджують право на здій-
снення такої діяльності.

На думку фахівців Адміністрації Держ-
прикордонслужби, реалізація зазначеного 
наказу дасть змогу передусім упорядкувати 
порядок в’їзду і перебування громадян Укра-
їни та інших осіб у місцевості, яка знаходиться 
між державним кордоном і лінією прикордон-
них інженерних споруджень, а також створить 
умови для забезпечення більш ефективного 
контролю за дотриманням прикордонного  
режиму.                                                               n

Вояж за той бік «паркану»
Нещодавно МВС затвердило 

Порядок в’їзду і перебування в 
місцевості, яка знаходиться 
між державним кордоном 
і лінією прикордонних 
інженерних споруджень, 
громадян України та інших 
осіб. Основні аспекти та 
новації даного документа 
розглянемо у сьогоднішньому 
номері «Прикордонника 
України».
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спорт

від щирого серця!

увага – конкурс!

Рада та актив Одеської обласної громад-
ської організації «Ветеран кордону» щиро 
та сердечно вітають іменинників листо-
пада: підполковників у відставці – АБРА-
МОВА Вадима Дмитровича, КОВРИГУ 
Олександра Тимофійовича; майорів у від-
ставці – ЯВОЛОВА Володимира Петро-
вича, СЕДИХА Володимира Степановича, 
ШВЕРНЕНКА Юрія Івановича; стар-
ших прапорщиків у відставці – МОРОЗА 

Михайла Івановича, ХОЛОДА Володи-
мира Миколайовича, ШИЛІНА Івана 
Івановича; старших сержантів у відставці – 
ЗЕЛЕНСЬКОГО Івана Павловича, 
ЧЕКАНА Андрія Федоровича, ШЕВ-
ЧЕНКА Миколу Андрійовича та старшого 
прапорщика ДОРОХІНА Олега Євгеновича!

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, неви-
черпної енергії, оптимізму, миру, добра та 
щастя Вам, близьким і друзям! 

Андрій БІЛОБОРОДЧЕНКО

З 6 по 9 листопада в Одесі проходив 
чемпіонат Державної прикордонної служби 
з поліатлону. Участь у змаганнях взяли 25 
команд, які представляли всі прикордонні 
загони та частини центрального підпорядку-
вання відомства.

Протягом трьох діб 102 спортсмени-
прикордонники визначали, хто з них найсиль-
ніший, найспритніший та найбільш влучний, 

адже учасники демонстрували своє уміння та 
практичні навички у змаганнях з плавання, 
стрільби, силової гімнастики, спринту на 100 
та 60 метрів, бігу на витривалість та метання 
гранати. Саме у цих дисциплінах проходять 
змагання з поліатлону.

За результатами завзятих і безкомпро-
місних перегонів переможцем відомчого 
чемпіонату стала Національна академія 
Держприкордонслужби України. Друге та 
третє місця поділили між собою Західне 
та Північне регіональні управління  
Служби.                                                          n

П’єдестал поліатлону

цей день в історії
1654 — почалася оборона козацької фор-

теці Буша на Поділлі від польських військ.
1838 — Т. Шевченко завершив перший 

(втрачений) варіант «Тарасової ночі», фіналь-
ної поезії «Кобзаря Т. Шевченка». Перша 
поезія, написана до «Кобзаря», — «Катерина».

1918 — Перемога під Мотовилівкою диві-
зії Січових стрільців Є. Коновальця над заго-
нами, вірними гетьману П. Скоропадському.

1933 — Постанова ЦК КП(б)У про при-
пинення політики українізації.

Народилися:
1744 — Нестор Амбодик-Максимович, 

український вчений-енциклопедист, один із 

основоположників наукового акушерства, 
фітотерапії, ботаніки.

1847 — Володимир Навроцький, україн-
ський вчений-економіст i публіцист.

1859 — Кость Левицький, український 
правознавець, історик, письменник, перекла-
дач, голова Державного секретаріату ЗУНР.

1913 — Георгій Майборода, український 
композитор, автор опер («Мілана», «Арсе-
нал», «Ярослав Мудрий», «Тарас Шевченко»), 
симфоній і симфонічних поем («Лілея», 
«Каменярі»), пісень і романсів.

1921 — Дмитро Міщенко, український 
письменник, кандидат філологічних наук.

Діти – проти корупції
У рамках проведення внутрівідомчої акції «Викривай корупцію! Зупини злочин!» прикор-

донники  Мукачівського загону запрошують дітей різного віку до участі в конкурсі дитячих 
малюнків з теми «Наша антикорупційна команда». 

Захід організовано з метою активізації творчого потенціалу діток, виховання у них почуття 
нетерпимості до проявів корупції, підтримки значимості боротьби з корупційними діяннями та 
формування  об’єктивного ставлення до корупції, її негативного  впливу на життя суспільства.

На переможців конкурсу чекають цікаві призи та нагороди. Прохання надсилати свої 
малюнки за адресою: м. Мукачево, вул. Недецеї, 45.

Отримати вичерпну інформацію про порядок проведення конкурсу можна за телефоном: 
050-609-47-64. 

Леся ФЕДОРОВА

Олена ТАЩИЛІНА

– Грипу без високої температури не 
буває! Відмітна ознака – температура 38,5–
39оС з перших годин хвороби. Якщо у вас не 
так, швидше за все це інфекція, викликана 
іншим вірусом. 

– При грипі не буває нежиті. У перші дні 
хвороби часто закладає ніс, що пов’язано 
з інтоксикацією організму і набряком зара-

жених тканин, але соплів не буває. Тільки 
на 3–4-ий день може з’явитися класична 
нежить, причина якої не вірус, а бактерії, що 
скористалися вашою тимчасовою слабкістю. 

– Користуючись паперовими грошима, 
можна запросто захворіти грипом. Вчені 
з’ясували, що грошові купюри є відмінним 
розсадником для інфекції. Грип зберігається на 
них більше двох тижнів. Тому гроші в деяких 
країнах друкують на папері з антисептичними 
властивостями, а в Японії гроші перуть при 200 
градусах в спеціальній пральній машині. 

– Краща вакцина від грипу для грудного 
немовляти – молоко його мами. Якщо жінка 
захворіла на грип, не можна відлучати дитину 
від грудей. Антитіла з материнського молока 
передаються дитині під час годування. Малюк 
ніколи не заразиться грипом від матері. 

– Таблетки від температури допомага-
ють грипу поширюватися організмом. Адже 
нормальна або злегка підвищена температура 
тіла – це рай для вірусу. При задовільному 
самопочутті приймати жарознижуючі дорос-
лим рекомендується тільки при температурі 
вище 39оС, а дітям – 38,5оС.

– Аспірин при грипі може призвести до 
смерті, особливо у дітей. При поєднанні вірус-
ної інфекції та ацетилсаліцилової кислоти, що 
входить до складу аспірину і деяких інших засо-
бів, розвивається важкий стан – синдром Рея. 

– Епідемію грипу прогнозує Інтернет. 
Останніми роками він так міцно ввійшов у 
повсякденне життя, що вчені-біологи і лікарі 
почали пророкувати прийдешню епідемію 
грипу та швидкість її поширення у світі за 
кількістю запитів з приводу грипу від корис-
тувачів всесвітньої мережі.                                           n

цікаво знати

7 фактів про грип
За холодної пори року 

збільшується небезпека 
захворіти на грип – одну з 
найпоширеніших і водночас 
непізнаних недуг. Аби 
убезпечити себе від цього 
підступного вірусу, варто 
знати його найбільш поширені 
особливості.


