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Секретар РНБО України Олександр
Турчинов висловився за перегляд і підвищення
грошового утримання військовослужбовців.
Також необхідно докорінно переглянути
структуру цих нарахувань.
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стор.

Спогад про буремний прорив
Минула третя річниця прориву прикордонного
угрупування з «Південного котла» після більш як
двомісячної оборони пункту пропуску «Довжанський»
на Луганщині. Активну участь у тих кривавих подіях
брала й група зі складу Могилів-Подільського
загону. З того відрядження до рідного
Поділля не повернулося семеро бійців.
На роковини трагедії до управління
загону прибула делегація на чолі з головою
стор.
Вінницької ОДА Валерієм Коровієм.
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Піт на плацу – фурор на Хрещатику!
кордон за тиждень
Вñòàíîâëåíèì ïîðÿäêîì îôîðìëåíî
2,355 ìëí îñ³á
òà 469 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Çàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 554 îñ³á,
çîêðåìà, 18 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 10 îäèíèöü çáðî¿
òà 900 ã
íàðêîòè÷íèõ çàñîá³â

7Çàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 21 ìëí ãðèâåíü

2

Прикордонник
України
коротко
про головне

Ворожій
пропаганді – стоп!
Секретар Ради національної
безпеки і оборони України Олександр Турчинов відвідав з робочим
візитом Покровськ (колишнє місто
Красноармейськ на Донеччині),
де ознайомився з роботою першої
дослідної установки комплексної
системи інформаційної протидії. Це устаткування дозволяє
ефективно боротися із засиллям
«інформаційного сміття», яке
ллється на мешканців східних
регіонів нашої країни. Передусім
це стосується районів, де проводиться антитерористична операція
і де вплив російської пропаганди
досить великий. Ознайомившись
з технічними можливостями
системи, Олександр Турчинов
зауважив, що залишився задоволеним її роботою.
– У Покровську створено
першу дослідну установку комплексної системи інформаційної
протидії, яка дозволяє повністю
блокувати проросійські теле- та
радіоканали і водночас дуже гарно
приймати всі українські. Працює
якісно. За декілька місяців її встановлять уздовж усієї лінії розмежування, – зауважив секретар Ради
національної безпеки і оборони
України.
Олександр ТИХОНОВ

Підмога уже
в дорозі
Депутатська група у складі
тринадцяти народних обранців
протягом останніх двох тижнів
інспектує сухопутний і морський
сегменти українсько-російського
державного кордону. Перебуваючи
на Херсонщині, народний депутат
України, учасник цієї групи Сергій
Рудик розповів, що в поїздці взяли
участь вже тринадцять народних
обранців.
«На сьогодні я єдиний з усіх
моїх колег, хто пройшов увесь
маршрут. Головне – це скласти
комплексне уявлення про те, що
відбувається на кордоні, десь
детінізувати міфи про славнозвісну «стіну», пояснити людям,
що насправді там є і де треба –
допомогти. Допомогти як на рівні
додаткового фінансування, так і
на рівні покращення законодавства і зменшення бюрократичних
перепон, які не дають, на жаль,
прикордонникам займатися властивою їм функцією охороняти наш
спокій. За результатами поїздки
всі ці напрацювання ми презентуємо 4 вересня на спільній пресконференції в Києві і скажемо,
що ми зробили, побачили і що
плануємо змінити», – зазначив
Сергій Рудик.
За словами народного депутата, він із колегами проїхали
вздовж кордону Чернігівську,
Сумську, Харківську, Луганську,
Донецьку, Запорізьку та Херсонську, Миколаївську та Одеську
області. Ще п’ять народних обранців доєднаються до цієї групи на
острові Зміїний.
Світлана ДЕЙЧУК
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офіційно

Виплати військовим збільшаться
Президент Петро
Порошенко повідомив
про збільшення
грошового утримання
військовослужбовців певних
спеціальностей і тих
захисників, які несуть службу
на лінії зіткнення на сході
держави.
Сергій ПОЛІЩУК
Глава Держави нагадав, що нещодавно
підписав зміни до Державного бюджету 2017
року, якими значно підвищено фінансування
Збройних Сил. За його словами, це стосується льотчиків, десантників, спецназівців,
механіків-водіїв, а також спеціалістів інших
напрямків, де на сьогодні потрібна не лише
чисельність, а й фахова підготовка і збільшення мотивації не тільки моральної для
якісного виконання обов’язків, покладених
на військових державою.

– Крім того, прийнято рішення ще
збільшити рівень грошового забезпечення,
доплати військовослужбовцям, які виконують обов’язки в зоні АТО. Я доручив під-

няти утримання на першій лінії до 10 тисяч
гривень на місяць і підвищити утримання на
другій лінії до 4,5 тисячі гривень, – наголосив
Президент.
n

компетентно

«Структура грошового забезпечення
українського військовослужбовця має
відповідати стандартам НАТО»
Секретар Ради
національної безпеки і
оборони України Олександр
Турчинов висловився за
перегляд і підвищення
грошового утримання
військовослужбовців.
Також необхідно докорінно
переглянути структуру цих
нарахувань.
Андрій КУЧЕРОВ
– В умовах щоденних бойових дій,
постійних обстрілів і провокацій наші солдати та офіцери несуть службу, яка вимагає
неймовірного нервового й фізичного навантаження, щохвилини ризикуючи своїм життям, – говорить Олександр Турчинов. – Наш
обов’язок – не тільки проголошувати патетичні промови про захисників країни, про
повагу до них та їхній авторитет у суспільстві, наш обов’язок – не тільки забезпечити
армію сучасною зброєю та військовою технікою, зручним та якісним одягом і взуттям...
Проте, що принципово, ми повинні зробити
все, аби грошове забезпечення наших військовослужбовців відповідало їхньому важливому місцю в суспільстві. Доходи наших
військових мають на гідному рівні забезпечити потреби їхніх родин.
За словами секретаря Ради національної
безпеки і оборони, 2015 року ухвалено важливе
рішення щодо підвищення фінансування ЗСУ,
зокрема, визначено мінімальне грошове забезпечення для солдатів-контрактників у 7000 гривень
на місяць. «Це фактично дало змогу створити
контрактну професійну армію. Однак проблема
в тому, що зараз вже друге півріччя 2017-го року,
а ситуація з фінансовим забезпеченням військових практично не змінилася» – підкреслює Олександр Володимирович.

Водночас для державних службовців протягом останніх двох років відбулося значне
підвищення заробітної плати. Так, наприклад,
багато керівників департаментів, міністерств та
інших центральних органів виконавчої влади,
починаючи з 2016 року, отримували зарплату,
яка перевищила 30 тисяч гривень на місяць. Для
порівняння: сьогодні сукупний місячний дохід з
преміями, надбавками та бойовими виплатами
командира бригади – полковника, який воює на
передньому рубежі, в середньому складає 19500
гривень.
Посадовий оклад керівника департаменту
центрального органу виконавчої влади – 9115
гривень, доплата за ранг – 800 гривень. А у
комбрига посадовий оклад – 1200 гривень,
а за оплачене кров’ю звання полковника він
отримує додатково ще «аж» 135 гривень. До
речі, навіть оклад державного службовця
нижнього рангу (спеціаліста), який працює в
центральних органах виконавчої влади, значно

перевищує оклад бойового комбрига та складає 4200 гривень.
– Я не пропоную зменшити зарплату чиновникам. У всьому світі держслужба – це відповідальна та пристойно оплачувана праця. Я
вимагаю при бюджетному плануванні, яке відбувається зараз, значно підвищити грошове
утримання наших військовослужбовців! – зазначає Олександр Турчинов. – Оклади військових не можуть бути меншими, ніж відповідні
оклади держслужбовців, які працюють у затишних кабінетах центральних органів виконавчої
влади. Доплата за військові звання не може бути
меншою, ніж доплата за ранг держслужбовця!
Грошове забезпечення військовослужбовців
має бути орієнтиром для зарплати на державній
службі. Причому з урахуванням всіх неконтрольованих сьогодні в держорганах преміальних винагород. А отже, якщо виникає бажання
збільшувати зарплату чиновникам, це повинно відбуватися тільки після її пріоритетного
збільшення для військовослужбовців. Оклади
за військові звання наших солдатів і офіцерів –
ганебні 5 гривень за кожне чергове звання! – не
змінювалися з 1999 року! Вони разом із посадовими окладами повинні бути негайно переглянуті та стати основою грошового забезпечення
військовослужбовців. Структура грошового
забезпечення українського військовослужбовця
має відповідати стандартам НАТО, де не менше
70-80 відсотків – посадовий оклад і доплата
за військове звання. У нас зараз цей показник
становить 10–15 відсотків – зазначає секретар
Ради національної безпеки і оборони.
«Сьогодні гідне грошове забезпечення солдатів і офіцерів – питання професійності та
боєздатності наших ЗСУ та інших військових
формувань. Це питання надійності нашої оборони, врешті-решт, це питання національної безпеки! Відповідні пропозиції щодо формування
оборонного бюджету нашої країни я надіслав
до Кабінету Міністрів України. Коли хтось із
чиновників не погоджується з цим, у них є можливість довести свою позицію у фронтовому
окопі» – зауважує Олександр Турчинов.
n
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Індійці заблукали

Адміністрацією
Держприкордонслужби
підбито підсумки оперативнослужбової діяльності
відомства за перше півріччя
поточного року. Основні
зусилля протягом цього періоду
спрямовувалися на посилення
прикордонної безпеки,
спрощення контрольних
процедур, впровадження
безвізового режиму, протидію
корупції та застосування
інноваційних прикордонних
технологій тощо.

У рамках операції «Мігрант»
прикордонники Мукачівського загону
спільно зі співробітниками Національної поліції викрили групу мандрівників, які мали намір незаконно
перетнути кордон. Шестеро чоловіків
без документів переховувалися у
приватному помешканні в Мукачевому. Правоохоронцям затримані
повідомили, що вони громадяни Індії.
З метою з’ясування всіх обставин
іноземців доставили до пункту тимчасового тримання Мукачівського
прикордонного загону.
Леся ФЕДОРОВА

Кордон 2017: безпека, безвіз, інновації
Загалом протягом першого півріччя 2017
року через державний кордон України в установленому порядку пропущено 37,2 мільйона осіб
та 8,9 мільйона одиниць транспортних засобів.
Необхідно відмітити, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5 відсотків
зросла кількість осіб, які перетинають український кордон.
Водночас зменшується кількість пропускних
операцій на адмінмежі з тимчасово окупованою
територією Автономної Республіки Крим. Так,
за звітний період на півострів та у зворотному
напряму прослідувало 1 мільйон осіб та 176
тисяч транспортних засобів. Це зменшення на
16 відсотків та 32 відсотків відповідно. Лінію
розмежування у зоні проведення АТО за півроку

перетнуло 5,2 мільйона осіб і 777 тисяч одиниць
автотранспорту.
Значних результатів досягнуто в попере
дженні спроб переміщення нелегальних мігрантів
поза пунктами пропуску, боротьбі з економічною
контрабандою, незаконним переміщенням зброї
та наркотичних речовин. За перше півріччя 2017
року затримано 1160 нелегальних мігрантів, з
яких 317 – за незаконне перетинання державного
кордону, а 805 – за порушення правил перебування в Україні. Крім того 1,6 тисячі потенційним
нелегальним мігрантам відмовили у пропуску.
До речі, у пропуску через державний кордон
прикордонники загалом відмовили майже 12
тисячам осіб, переважно через недійсні документи, наявність обмежень на в’їзд та виїзд з
країни, а також неспроможність громадян підтвердити мету поїздки.
Прикордонниками за перше півріччя цього
року виявлено й вилучено 374 одиниці зброї,

5,7 тисячі боєприпасів, 197,15 кілограмів наркотичних речовин. Останній показник збільшився
у 4,5 разу в порівнянні з аналогічним періодом
2016 року.
Крім того, охоронцями кордону вилучено 9,5
кілограмів вибухових речовин та більше 8 кілограмів психотропних речовин, понад 11 кілограмів прекурсорів, 768 автомобілів, з яких 108
викрадених, а також товарів і вантажів на суму
257,72 мільйона гривень. За півроку було складено 42 тисячі протоколів про адміністративні
порушення та накладено штрафів на суму 12,5
мільйона гривень.
Зазначені вище цифри красномовно свідчать,
що оперативно-службова діяльність вартових
рубежу має стабільну тенденцію на збільшення
основних показників. Підсумовуючи результати,
можна впевнено констатувати, що прикордонне
відомство в цілому виконало завдання, визначені
керівництвом держави.
n

фактор тиску

Петро ПЕТРЕНКО
На тижні мала місце низка спроб підкупу вартових рубежу або тиску на них. Співробітники
внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби задокументували факт дачі неправомірної
вигоди у розмірі 50 євро громадянином Ізраїлю.
Іноземець запропонував хабар прикордоннику
Львівського загону, який ніс службу в пункті
пропуску «Устилуг» за безперешкодний та спрощений пропуск на територію України. По цьому
випадку направлено повідомлення про виявлення
ознак кримінального правопорушення за статтею
369 Кримінального кодексу України. Загалом від

Рішення 16
проблем
Прикордонники Херсонського
загону попередили чергову спробу
незаконного переміщення боєприпасів
через адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом. До контрольного пункту
в’їзду-виїзду «Каланчак» на автомобілі «Деу Ланос» прибув 31-річний
кримчанин, який слідував з Києва
до Ялти. За допомогою службового
собаки під обшивкою переднього
сидіння автомобіля прикордонники
виявили 16 набоїв до ПМ. Набої прикордонники передали представникам
Каланчацького відділення Національної поліції та повідомили про можливе
незаконне поводження зі зброєю.
Іван ШЕВЦОВ

Наркота для
«іхтамнєтов»
У контрольному пункті в`їздувиїзду «Майорське», що на Донеччині,
прикордонники Краматорського
загону виявили партію наркотичної
речовини. У ході перевірки автомобіля
«ВАЗ», яким громадянин України прямував до непідконтрольної Горлівки,
вартові рубежів знайшли 8 пластикових пляшок, які плавали в паливному
баку з бензином. В ємностях знаходилася речовина сіро-зеленого кольору
загальною вагою 4,5 кг, попередньо
коноплі. Виявлену речовину та її
перевізника передано співробітникам
Національної поліції.

Дія та протидія
Для досягнення своєї мети
злочинці, заробіток яких
пов’язаний із кордоном, засобів
переважно не вибирають.
У хід ідуть хабарі, а коли
«по-хорошому» домовитися не
вдається – психологічний тиск,
погрози, пошкодження майна,
посягання на здоров’я військового,
його родини, а іноді й відверті
спроби фізичної ліквідації.
Проте замість протиправних
надприбутків зухвалі «вовки
кримінального світу» можуть
отримати по-справжньому
заслужену винагороду за дії
– досудове розслідування і
тюремний термін.
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Людмила ТКАЧЕНКО

початку року «зелені кашкети» від неправомірної
вигоди відмовлялися уже 655 разів.
У цей же час на Харківщині злочинці намагалися підкупити офіцера-прикордонника та отримати «коридор» для крадених машин. «Спрут»
діяв протягом тривалого часу. Кримінальники
викрадали і переправляли через державний кордон України транспортні засоби, в тому числі й
особливо дорогі. Прогоріли мафіозі-невдахи на
спробі за допомогою хабаря у двісті умовних
одиниць переконати офіцера-прикордонника
сприяти їхньому бізнесу. Вони воліли отримати «зелене світло» для проїзду поза пунктом
пропуску. Членів організованого злочинного
угруповання затримано співробітниками внутрішньої і власної безпеки та оперативних підрозділів Держприкордонслужби, прокуратури та
кримінальної розвідки Нацполіції.
А от військовослужбовцю Чопського
загону гроші давати навіть не пробували.

Його одразу вирішили лякати. Повернувшись вранці після служби, прикордонник
виявив, що злочинці пошкодили його автомобіль. Правоохоронець неодноразово виявляв контрабандний товар, зокрема, тютюнові
вироби. Про даний випадок поінформовано
Національну поліцію та інші правоохоронні
органи. Зараз встановлюються особи, причетні до інциденту.
Хабарями та агресією злочинці розписуються у своєму безсиллі.
Протистояти державній машині жодна
окремо взята злочинна організація не може.
Тому радимо добросовісним колегам, на яких
чиниться тиск, не втрачати пильності як на
службі, так і поза нею, «тримати порох сухим»
та діяти згідно із законом. При цьому заради збереження здоров’я свого та близьких, не соромитися звертатися за допомогою до командирів чи
профільних підрозділів відомства.
n

Тютюн,
порушники,
стрільба
На Буковині в рамках операції
«Кордон-2017» затримано черговий
«тютюновий караван». Перевіряючи
інформацію від румунських колег,
група реагування відділу «Красноїльськ» затримала дев’ять невідомих
осіб без документів. Аби зупинити
втікачів, прикордонникам довелося
здійснити декілька попереджувальних
пострілів з пристрою для відстрілу
гумових куль. Під час затримання
виявлено 20 ящиків сигарет. Стосовно зловмисників направлено до
суду матеріали для притягнення їх
до відповідальності за порушення
державного кордону і злісну непокору
законним вимогам прикордонного
наряду.
Сергій БРОВКО
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вишкіл

Піт на плацу – фурор н

Життя невеличкого прикордонного гарнізону,
розташованого в містечку Бортничі, що поруч зі
столицею, суттєво змінилося за останні кілька тижнів.
На території частини компактно розмістилося наметове
містечко. Необхідно зауважити, що його мешканці досить
дисципліновані та живуть на самозабезпеченні.
Однак старожили Бортничів знають гостей як добрих
знайомих, адже вони щорічно прибувають з Національної
Академії Служби та займаються тренуваннями до
урочистого параду з нагоди Дня Незалежності України.
Редакція газети звернулася до ректора Національної
академії генерал-майора Олега Шинкарука з проханням
прокоментувати процес цьогорічної підготовки курсантів
навчального закладу до головного державного свята.

Тренування починається з розминки
Андрій КУЧЕРОВ,
фото Валерія ОЛІЙНИКА
та Руслана МОЛОДЕЦЬКОГО
– Передусім варто зазначити, що нинішнього року на відміну від минулого, збільшено
кількість учасників параду. Особовий склад
двох парадних батальйонів складатиметься зі
150 військовослужбовців кожен. Сформовано

Ланч на злітній смузі

і прапороносну групу. Змінено також підхід
до формування парадних розрахунків. Збільшено кількість курсантів, які незабаром стануть другокурсниками та третьокурсниками.
Меншою стала кількість четвертокурсників.
Таким чином ми прагнемо запровадити традицію наступності поколінь курсантів, які крокуватимуть Хрещатиком у складі парадного
розрахунку. Молоді хлопці обов’язково проникнуться особливим лідерським духом, здобудуть
навички участі в параді, матимуть власне розу-

міння цього урочистого дійства. Для захисника
кордонів, я вважаю, це дуже важливо.
Що стосується організаційної та практичної
сторони підготовки, то цей процес поділено на
кілька етапів. Спочатку була одиночна стройова
підготовка та злагодження парадних батальйонів. Цим ми займались у Хмельницькому.
У Києві ми не лише шліфуємо майстерність, але й навчаємося діяти у загальному
задумі параду і як військового ритуалу в цілому.
Це і вітання, яке проводиться на початку параду,

По-братерськи

виконання національного гімну тощо.
Необхідно окремо зауважити, що всі курсанти дуже вмотивовані. Під час підготовки до
формування списків учасників було проведено
конкурсний відбір на право участі у урочистостях з нагоди Дня Незалежності. Відібрали
найкращих. У строю немає тих, хто має заборгованість по навчанню або зауваження по дисципліні. Перебуваючи поруч із підлеглими відчуваю загальний позитивний порив курсантів.
Вони прагнуть стати на параді найкращими! n
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на Хрещатику!
Редакція газети звернулася до майбутніх офіцерів, які у
складі двох парадних розрахунків 24 серпня представлятимуть
Державну прикордонну службу на військовому параді.
Своїми враженнями від очікуваного дійства та думками
стосовно майбутнього діляться курсанти різних курсів і
факультетів.
Курсант Ігор Летошко, 4 курс, факультет охорони та захисту
державного кордону
– У параді братиму участь вдруге і певний досвід у проведенні
урочистостей такого високого рівня маю. Що таке військова служба
знаю по своїй сім’ї, адже мій батько – офіцер-прикордонник. Народився
я в Чернігові. Там прожив 14 років. Потім батька перевели на Волинь і
вся родина переїхала у цей регіон. У Луцьку, після закінчення дев’ятого
класу загальноосвітньої школи, я вступив у Волинський обласний ліцей
із посиленою військово-фізичною підготовкою. Мені завжди подобалася військова служба. Тому вирішив стати прикордонником. Батько,
який зараз служить на Херсонщині, мій вибір підтримав і допомагає порадами. Я вдячний йому
за це. До речі, на другому курсі академії навчається і моя сестра, яка теж мріє стати офіцеромприкордонником.
У нашій країні йде війна. Україна повинна бути сильною, мати потужну армію. А прикордонники просто зобов’язані бути найкращими, адже ми першими зустрічаємо ворога. Люди повинні
нам довіряти. Служити після випуску я готовий на будь-якій ділянці кордону. Закінчити кар’єру
мрію у званні генерала!
Сержант Владислав Хитрик, 3 курс, інженерно-технічний
факультет
– Ми повинні бути не тільки сильними на кордоні, але й найкращими на Хрещатику. Словами важко передати ті позитивні емоції та
загальний піднесений дух, що отримуєш під час проходження 24 серпня
головною вулицею столиці. Я вже брав участь у параді минулого року і з
великим задоволенням зроблю це ще раз!
У моїй родині майже всі чоловіки носять погони. Дід, дядько, батько.
На жаль, тато загинув у зоні проведення антитерористичної операції
2014 року. Проте він дуже хотів, щоб я став прикордонником. Тож виконав наказ батька і з честю нестиму звання українського військового!
Вже двічі проходив стажування на кордоні: у Закарпатті та на Чернігівщині. Люблю цю
професію, служити готовий там, де буде потрібно моїй Батьківщині. Наша країна повинна бути
сильною і спиратися на справжніх патріотів!

ДОВІДКА «ПУ»
5 учасників параду нагороджено відомчою медаллю «За мужність в охороні
державного кордону України»;
29 учасників параду брали участь у бойових діях на сході держави;
21 військовослужбовець представляють династії прикордонників у другому
поколінні;
У 21 учасника параду близькі родичі брали участь у бойових діях в зоні проведення антитерористичної операції.

Курсант Євгеній Слюта, 3 курс, факультет охорони та захисту
державного кордону
– Вважаю за велику честь вдруге брати участь у військовому
параді. Адже на Хрещатику ми представлятимемо не стільки себе,
скільки показуємо обличчя Державної прикордонної служби.
Я не з родини військового, батьки проживають на Чернігівщині,
вони – суто цивільні люди. Однак мій вибір стати прикордонником підтримали батьки, дві сестри та брат. Тому маю сильний родинний тил
і буду старатися не підвести їх. Якщо матиму честь втретє пройти
Хрещатиком, зроблю це із задоволенням, адже отримаю нові враження,
психологічний заряд на майбутнє, а також додаткову впевненість!
Служити після закінчення академії готовий на будь-якій точці українського кордону!
Курсант Владислав Волосюк, 2 курс, факультет охорони та
захисту державного кордону.
– Я закінчив Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою
військово-фізичною підготовкою. Заздалегідь мріяв вступити в академію і стати у майбутньому офіцером-прикордонником.
Родом я з Рівного. Вперше готуюся до військового параду. Хочу
сказати, що кожна робота, якщо ти прагнеш досягти результату,
потребує сил і серйозного ставлення. Тому тільки наполегливою працею
можна досягти успіху.
Вважаю, що сьогодні ми тренуємо дисципліну, витримку, а також
об’єднуємося в єдиний колектив завдяки спільній меті – стати кращими
на параді. До речі, ці якості дуже важливі і в бойовій обстановці. Тільки відчуваючи лікоть товариша маєш впевненість у загальній перемозі над ворогом.
Курсант Максим Бесараба, 2 курс, факультет охорони та
захисту державного кордону
– Коли почалася військові дії на сході держави, вирішив стати
військовим і захищати як прикордонник рідну країну.
Вважаю, люди повинні бачити, що Збройні Сили та інші військові
формування здатні захистити Україну. Тому військові паради на честь
Дня Незалежності потрібні в однаковій мірі як для суспільства, так
і для самих військових. Минулого року, коли я вперше брав участь у
підготовці, було значно важче. Тепер, маючи відповідний досвід, легше
витримую всі навантаження.
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Спогад про буремний прорив
Цими днями минає третя річниця прориву зведеного
прикордонного угрупування з «Південного котла» після більш як
двомісячної оборони пункту пропуску «Довжанський» на Луганщині.
Тоді під натиском переважаючих сил противника захисникам
держрубежу довелося виконати наказ і залишити утримувані
позиції. Під шаленим вогнем ворожої артилерії колоні українських
воїнів довелося прориватися із фактичного оточення. До своїх тоді
дійшли, на жаль, не всі. Активну участь у тих кривавих подіях брала
й група зі складу Могилів-Подільського загону. З того відрядження до
рідного Поділля не повернулося семеро бійців.

Людмила КАТЕРИНИЧ
Для відзначення роковин трагедії до
управління загону 7 серпня прибула делегація
на чолі з головою Вінницької обласної державної адміністрації Валерієм Коровієм.

Звертаючись до воїнів, високий гість
зазначив:
– Передусім хотілося б висловити співчуття
рідним і близьким воїнів, які загинули. Наше з
вами життя поділилося на дві частини: те, що було
до цього і те, що ми маємо на сьогодні. Я хочу
подякувати прикордонникам, які брали безпосередню участь у бойових діях. Також дякую всім
присутнім у цій залі за мужність, терпіння і
вірність Присязі українському народу.
Високопосадовець запевнив, що обласна
державна адміністрація, органи місцевого
самоврядування прикладуть максимум зусиль
для того, щоб південні кордони України були
надійно захищені, а прикордонники мали
достойні умови для проходження служби.
Учасники бойових дій були відзначені
почесними грамотами та грошовими преміями
від обласної державної адміністрації, міської
ради та райдержадміністрації. Не залишилися без уваги і родини загиблих воїнів: від
очільника області кожна сім’я отримала матеріальну допомогу та слова вдячності. Окремо
було вшановано пам’ять старшого прапорщика Ігоря Присяжнюка, який загинув рівно
три роки тому – 7 серпня під час виходу з оточення. У машину, в якій перебував Ігор Васильович, влучив «Град». Машина спалахнула
немов смолоскип. Ані найменшого шансу на
порятунок у військового не було.

За кілька днів останки Ігоря та ще кількох
воїнів були поховані місцевим священиком у
братській могилі поблизу села Єсаулівка. 23
листопада 2014 року сюди прибула пошукова
група «Чорний тюльпан». Тіла полеглих були
ексгумовані та перевезені на підконтрольну
територію. І лише 31 січня 2015 року Ігоря
Присяжнюка з військовими почестями поховали на Алеї героїв у рідній Вінниці.
Поза службою Ігор Васильович захоплювався греблею на байдарках і каное. Досягнув високого звання майстра спорту. У складі
Національної збірної команди неодноразово
виборював чемпіонські звання, брав участь у
чемпіонаті світу з марафону в Римі та Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту 2013
року в Колумбії. Про ці та інші перемоги нагадуватимуть десятки його спортивних нагород.
Вінниччина береже спомин про свого
славного сина. На честь Ігоря Присяжнюка

в обласному центрі з 2015 року проводяться
перегони на байдарках і каное, а нинішнього
року його ім’ям названо вулицю та встановлено меморіальну дошку на фасаді місцевої
школи № 12.
По завершенні урочистого заходу присутні взяли участь у покладанні квітів до підніжжя Меморіалу героям-прикордонникам.
Того ж дня у Могилів-Подільському відбулася ще одна подія – відкриття дитячого
ігрового майданчика, зведеного поруч із багатоквартирним будинком, у якому проживають 64 родини вартових кордону. Поява цієї
сучасної споруди на прибудинковій території
стала можливою не лише завдяки рукам будівельників військової частини, а й за вагомої
підтримки керівника області Валерія Коровія,
депутата Вінницької обласної ради Геннадія
Вацака та командира загону полковника Юрія
Василика.
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Уклін непереможеним
30 липня 1941 року Окрема
Коломийська прикордонна
комендатура під началом майора
Родіона Філіпова в районі села
Легедзине на Черкащині стала
на шляху лейбштандарта СС
«Адольф Гітлер».
Сергій ПОЛІЩУК
Прикриваючи штаб 8-го стрілецького
корпусу, прикордонники знищили 17 танків і
багато бійців противника, але сили виявилися
нерівними. Останнім резервом був кінологічний загін із 150-ма службовими собаками. Коли
на полі бою залишилось лише кілька живих
бійців, на ворога випустили 150 службових
вівчарок. Німецький наступ на цій ділянці
фронту було зупинено майже на дві доби.
З нагоди 76-ої річниці цієї нерівної битви
до меморіалів полеглим воїнам та їхнім службовим собакам, прибули представники комітету всеукраїнської організації прикордонників на чолі з генерал-майором запасу Сергієм
Савіним, керівництво та персонал Навчального центру, ветерани-прикордонники з Київської, Дніпропетровської, Запорізької, ІваноФранківської та інших областей.
А вже за кілька днів на Кіровоградщині
відбулося перепоховання прикордонників й

бійців 6-ої та 12-ої армії Південного фронту,
які прийняли свій останній бій на початку
серпня сорок першого в лісовому урочищі
Зелена Брама Новоархангельського району.
На місті вічного спочинку біля прикордонного меморіалу, де вже лежать у братських могилах понад 300 воїнів, було про-

ведено багатолюдний мітинг-реквієм де
майоріли десятки стягів, прапорів і знамен,
зокрема й ветеранських організацій. Віддати шану полеглим прибули представники
обласної та районної влади, керівництво та
персонал Навчального центру імені Ігоря
Момота, ветерани Служби, місцеві жителі

та нащадки учасників тих бойових подій.
Священнослужителі провели панахиду по
душах убієнних воїнів.
Захоронення останків проведено за участі
Почесної варти та оркестру Навчального
центру Держприкордонслужби.
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за реальними подіями
Володимир ПАТОЛА
Початок у №№27-29.

«Перед грозою»
5 червня 2014 року
Бориспільський ранок зустрів прикордонників легким шоком. Двоє старших лейтенантів
– однокурсників і товаришів, Андрій та Віталій,
які підійшли до місця для куріння на території
ОКПП «Київ», були зайняті розмовою і не відразу зрозуміли, що вони, власне, бачать.
– О, це в тебе розвантажувальний жилет
чи броня, – запитав один із молодих офіцерів
бійця, котрий стояв спиною й нагадував статурою когось із патрульних. Воїн, до якого
заговорили, повернувся, і в Андрія випала з
рук сигарета, яку він так і не встиг запалити…
– Андрій! – На чорному, обпаленому не
лише сонцем, обличчі вираз смертельної
втоми змінився щирою, радісною, з легкою
долею суму усмішкою. Андрій дивився і не
вірив – не міг упізнати свого товариша, якого
бачив усього декілька місяців тому. Схудлий,
кілограмів на двадцять. На плечі – автомат,
обвішаний небаченим навісним спорядженням, очевидно трофейний, закопчений до
непристойності. Погляд жорсткий, колючий,
і, водночас, сповнений безмежної глибини й
тепла. Постарілий на десятиліття погляд.
Так виглядали вони всі. Понад три десятки
постатей. Не просто «Звідти». – Із самого
пекла. З Луганського загону, який обороняли,
увімкнувши на повний звук гімн України. З
якого відходили, прорвавши чи перехитривши
оточення. Довгі бороди, засмагла до чорноти,
пропахла порохом шкіра. Витертий порваний
одяг. Закопчена зброя. І головне – важкі, глибокі, колючі й тужливі погляди. Сама війна,
сама доля дивилася їхніми очима на ще необстріляних колег і майбутніх побратимів.
До цього ранку ніхто не знав, змогли
«луганчани» прорватися, чи ні. Новини про це
мовчали. Група, що приземлилася на військовій ділянці аеродрому в Борисполі, з’явилася в
курилці найближчої прикордонної частини як
грім серед ясного неба.
Хтось із бориспільських контролерів служив раніше на Луганщині. Хтось із луганських
прикордонників – в ОКПП «Київ». Зокрема,
полковник Сергій Дейнеко, перш ніж стати
командиром Луганського загону, декілька років
діяв на посаді заступника начальника ОКПП
«Київ». Його в Борисполі знали практично
всі. Між двох груп вартових рубежу в принципі було чимало знайомих, але війна змінила
«луганчан» так, що їх упізнавали не одразу…
Ось постать, яка ревно стежить за довгим
чохлом. Це, мабуть, молодий хлопець, хоча
зараз він схожий на старого дідугана. Люди військові розуміють, що в чохлі. Снайпер курить.
Розмовляє без особливого задоволення й оточуючі стараються не нав’язуватися. Мабуть,
це його влучна куля на граничній для стрільби
в таких умовах дистанції примусила злетіти на
декілька метрів угору шапку з голови помічника Болотова, що командував терористичним
штурмом. Ці кадри облетіли весь світ завдяки
російським ЗМІ, які не відривали об’єктива
від новоспеченого «полководця ЛНР», намагаючись прославити його командирські якості,
а в результаті – зняли останню секунду життя
терориста. Собаці собача смерть. І добре, що
снайпера не можна упізнати зараз. Добре, що
більшість присутніх не розуміє, хто насправді
ця худа, згорблена постать з бородою. І не
можна підійти, потиснути руку, подякувати
за постріл, якому раділа вся наша військова
частина, а може і вся Україна. Снайперська
справа розголосу не любить. Зрозумів – мовчи.
Ні, вони аж ніяк не зламані. Горді, обпалені
боєм, пригнічені пораненням перших побратимів, яких ще довго доведеться «витягувати» з
окупованого ворогом міста, організовуючи цілі

спецоперації. Проте не зламані. Ці люди спробували і смак перемоги. Десь побачили спину
окупанта, що тікає після вдалої вогневої відповіді на свій привіт. Відчули кров терориста,
упевненість, яка пробирає до кісток, коли тримаєш на прицілі постать смертельного ворога і
знаєш, що не промахнешся…
«Луганчани» говорять, навіть намагаються
жартувати. Розповідають якісь історії. Сумка з
фотоапаратом видає майора Олександра Трохимця – прес-секретаря загону. Для офіцера ця
оборона стала і бойовим хрещенням, і справжнім іспитом літописця. Луганщина давно вже
не спокійна. Однак покритий товстим шаром
нагару автомат, від якого за кілометр несе пороховим смородом, недавньою ратною працею і,
можливо, чужою смертю, закинутий за спину.
Йому довелося добряче попрацювати, як і
всім автоматам, кулеметам та гвинтівкам у цій

матом чи грубою сентенцією щодо вірогідних
моральних та бойових якостей добровольця, а
ще й відшукав привід його підбадьорити.
Війна не тільки робить серця черствішими, примушуючи відчувати виключно
легку віддачу, коли твоя куля влучає у ворога.
Важкі випробування, виявляється, ще й допомагають розкрити у собі справжню людяність.
Далеко не всім. Це вже залежить від кожного:
що закладено на початку батьками і вихованням, що розвивав протягом життя, яким думкам відкриє своє серце в майбутньому…

12 червня 2014 року
Цього дня декілька офіцерів ОКПП «Київ»
здавалися найбільш засмиканими і втомленими істотами на світі. На вустах молодого

пускає соплі вже тут. Мені також страшно. І
страшно усім тим, хто бадьоро рветься в бій.
Проте якщо візьмемо «відказників» – покараємо не їх, а самих себе. Наші ж спини неприкритими залишаться. Тим більше, на кожного,
хто відмовився, по два – три добровольці, які
рвуться у відрядження, сперечаються за місце
в строю.
– Є в цьому щось. Твої пропозиції?
– Замість 21-го – Красножон. Кінолог із
«Жулян».
– Дитина.
– Ми спілкувалися. Я йому вірю.
– Добре. 17-й це Їжук?
– Так.
– Він же напрошувався. Казав я вигнати
до бісової матері після перших пригод з міліцією. А ти переконував що з нього ще будуть
люди…

курилці. Та рука Олександра досі інстинктивно
прикриває значно важливішу цінність – потерту
сумку з «Ніконом», на який зняті ексклюзивні
кадри хроніки запеклої оборони найбільш шокуючих і неприємних перших днів війни.
– Як ви?
– Нормально, усе добре.
– Чим допомогти? Вода? Поїсти? Сигарети? У мене своя машина під воротами
заправлена. Скільки у вас часу? Що привезти?
– Дякую, все добре. Збройники нагодували ще на аеродромі. Сигарети ваш командир
організував. Порядок. Тим більше, часу дійсно
небагато…
Окремі розмови різних груп знайомих зливалися в один суцільний шум. Хтось із «бориспільчан» в душі відверто радів, що це сталося
не з ним. Що у нього тут безпечна служба в
аеропорту, яка не передбачає таких от ексцесів.
Поки що принаймні. Хтось співчував друзям,
яким довелося пройти через пекло і ще не раз
доведеться. Комусь було соромно, що відсиджувався тут у тилу, поки побратими «працювали»
і «різалися» з ворогом на середній дистанції
вогневого контакту. Хтось виправдовував себе
відсутністю наказу чи сімейними обставинами.
А Олексій Войцеховський, затятий мотоцикліст, бард-самоучка і зовсім непоганий, хоча
й не надто дисциплінований сержант, зрозумів,
що більше не може охороняти затриманих в
ізоляторі аеропорту чи нести патрульну службу
в мирному Борисполі поки інші воюють. Він,
вагаючись, переконавшись, що ніхто більше не
почує розмову, підійшов до командира групи:
– Товаришу полковник, а куди ж Ви далі?
– Назад.
– Як так?
– Там мої хлопці і ще дуже багато роботи.
– Візьміть із собою. Я за три хвилини
рапорт на перевод напишу. Не підведу. Обіцяю!
– Поки що рано. У тебе, до речі, гарні
тексти. І пісні нічого. Бачили їх в Інтернеті.
Підтримувала нас із хлопцями твоя творчість
у скрутні моменти. Ти пиши. І з гітарою тренуйся більше. Гарний настрій – велике діло
при поганих обставинах.
У порівнянні з іншими репліками ця
здавалася довжелезною промовою. Олексій
чудово розумів: командиру було не до пісень
і не до текстів там, звідки він прилетів незапланованим рейсом військового літака, та і
його хлопцям також. Просто його, Олексія,
сприймають як натуру творчу. І попри вогневу м’ясорубку в минулому, попри невизначеність у майбутньому цей офіцер не просто
знайшов у собі сили не відповісти на прохання

капітана, який біг кудись із папкою в руках,
на мить з’явилася усмішка. Втім, важко було
назвати її доброю.
– Степане Степановичу, надійшов наказ
формувати групу.
– Власне, я з цього приводу і хотів поговорити з Вами.
– Уважно слухаю.
– Така справа, товаришу капітан, у мене
тут дівчина.
– Сержант Їжук, багато у кого дівчина.
Давайте по суті. В мене мало часу.
– Вона на третьому місяці вагітності.
– Ще вчора у тебе дівчини не було.
– Я не говорив. Власне, сам сьогодні
дізнався. Про вагітність. Це було не зовсім
по-тверезому.
– І що, я повинен повірити, що ти, як
порядний джентльмен, одружишся?
– Власне, весілля заплановано наступного
тижня.
– А після відрядження ніяк?
– У неї батько в прокуратурі працює. Враховуючи мої минулі подвиги і кримінальні
справи, які поки не розслідуються, але не
закриті, я з цього відрядження поїду просто в
КПЗ.
– Степане Степановичу, кадри набирали
команду, виходячи із двох списків. Список
тих, хто не підписав наступний контракт, – це
вже непотрібні службі люди. І список добровольців, які самі бажають їхати на схід. Так от,
твоє прізвище, як і моє, є і в першому списку,
і в другому. Ми з тобою непотрібні добровольці. Не готові служити, але готові воювати.
Що ти хочеш?
– Я не можу поїхати.
– Хвилину тому старший лейтенант Ярослав Тесла, у якого дружина вагітна третьою
дитиною і захворів батько, – чесно вийшов зі
строю та повідомив про об’єктивні причини,
які не дозволяють йому їхати на війну зараз.
Чому ти не зробив так само?
– Соромно було. Я не такий, як він. Я не
можу перед строєм. Я готовий. Я реальний
мужик. Просто зараз так склалося…
– Склалося так, що ти – непотріб! Чекай
тут. Подібні рішення приймаю не я.
Ще мить і, попросивши дозволу увійти,
капітан стояв у кабінеті начальника штабу.
– Товаришу полковник, дозвольте замінити 21-й і 17-й номери списку.
– Граєшся в демократію, Володя?
– Зрозумійте правильно: і мені, і командиру застави, і нам усім потрібні будуть хлопці,
здатні прикрити спину, а не баласт, який роз-

– Ви були праві, товаришу полковник.
– Всі ми іноді помиляємось. Постарайся
в майбутньому робити це якомога рідше. Від
цього, особливо у відрядженні, залежатиме не
тільки твоє життя.
– Постараюсь.
– Заміну дозволяю. Повідом командира
застави.
– Слухаюсь! Дозвольте йти?
– Сам то як? Справишся?
– Зроблю усе можливе. Я в нормі.
– Добре. Іди.
Двері відкрилися. За декілька метрів у
коридорі стояв, переминаючись з ноги на ногу
Степан.
– Товаришу ка…
– Так. Про тебе не забув.
– Яка відповідь.
– Забирайся до своєї кішки, щоб я тебе
більше не бачив і не крутися під ногами.
– Спасибі. Я можу. Я реальний пацан.
Просто зараз…
– Геть!
Часу залишалося усе менше. Ніхто не
знав точно скільки, але тривала підготовка в
цих умовах – завелика розкіш. Тільки зранку
на читці наказів оголосили про формування
зведеної мобільної застави. Так здається, буде
називатися підрозділ. Вже завтра він висунеться для виконання завдань. Хтось терміново брав лікарняний, хтось придумував правдоподібну історію. Однак ще більше молодих
патріотів обривали телефони, намагаючись
додзвонитися до знайомих у штабі чи відділі
персоналу, щоби засвідчити своє бажання
висунутися на схід, як тільки з’явиться вільне
місце у штаті. І такі місця кожну годину – дві
з’являлися, коли черговий претендент у герої
усвідомлював свої не дуже втішні перспективи польоту в невідомість на невизначений
термін.
Ігорю з позивним «Гарик» квиток на
війну, від якого хтось відмовився, запропонували також в останній момент. Худорлявий
світловолосий сержант промовчав про вагітність молодої дружини, яку любив більше
за життя, двох братів, які залишилися в окупованому ворогом Краснодоні, про власну
виразку, гайморит і проблеми з зубами. Він
був військовим. Зціпив зуби, поцілував свою
красуню, збрехав щось про двотижневі
польові збори-навчання, узяв давно зібрану
на такий випадок валізу і рушив до стоянки
таксі.
До вильоту зведеної мобільної застави
залишалося менше десяти годин.
n
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від щирого серця!

спорт

Колегія та колектив Азово-Чорноморського регіонального
управління вітають полковника Андрія ІГНАТЬЄВА з Днем
народження!
Прийміть щирі побажання міцного здоров’я та життєвої енергії, злагоди та добробуту у Вашій оселі та родинного
затишку!
Нехай кожний новий день дарує Вам радість, здій-
снення всіх задумів і глибоке задоволення результатами
роботи.
Добра, благополуччя та довгих літ Вам!

поетичним рядком

Поступатись ніхто не хотів

На совість навчалися, в кого могли,
Наставників мудрих ковтали слова,
Стояли за себе, близьких берегли,
Зубрили обов’язки, знали права.
Життя – це не рівне шосе без догани,
Вогонь ненаситної свіжої рани
Штовхає скаженим ривком крізь усі перепони.
Не пишуть підручники – що таке дружба!
Кохання – це щастя! (в безумства на службі).
Війна – це війна! А не термін якогось закону.

А треба піднятися, з подивом, болем:
Тому що роботи – незоране поле,
І рвуться під сонцем серця, і покличе дорога.
Зухвало та з гумором гратися в казку,
Зібрати в кулак гіркоту від поразки –
Пройти понад рамки назустріч своїм перемогам.
Кохати на повну, творити дурниці,
Товариш у скруті – плечем до плеча.
Стояти – на смерть, там, де ворог і криця,
Сміятись і вірити в те, що почав!
Володимир ПАТОЛА

цікаво знати

11 фактів про собакрятувальників

На Буковині
протягом кількох днів
тривав чемпіонат
Держприкордонслужби
з футзалу. Дійство було
організовано на базі
туристично-розважального
комплексу «Сонячна
долина».

Фахівці підрахували, що одна собака на завданні з пошуку
замінює від 20 до 30 людей. Використання навчених собак на
місцях катастроф, при пошуку зниклих – стовідсоткова державна
необхідність.

Сергій БРОВКО
Для участі в турнірі у Чернівці прибули
дванадцять збірних команд із п’яти регіональних управлінь та Навчального центру Служби
імені генерал-майора Ігоря Момота.
На офіційне відкриття турніру з’їхалися
численні гості, зокрема Голова спортивного
комітету ДПСУ Микола Подоляк, перший
заступник начальника Західного регіонального управління – начальник штабу Руслан
Краснопортко, начальник Чернівецького
прикордонного загону Олег Вовк, начальник управління молоді та спорту обласної
державної адміністрації Богдан Вітовський,
заступник голови обласної федерації футболу Сергій Задорожняк та очільник Чернівецького обласного відділення Національного Олімпійського комітету України Іван
Гешко, а також багато вболівальників і гостей змагань.
Розпочався футбольний турнір із виконання Державного гімну, підняття Державного
прапора України, Державної прикордонної
служби України та фізкультурно-спортивного
товариства «Динамо». Під час урочистого відкриття учасники та почесні гості вшанували
хвилиною мовчання пам’ять загиблих у зоні
проведення антитерористичної операції. За
словами організаторів змагань, метою спортивного дійства є пропагування здорового способу життя серед персоналу прикордонного
відомства, а також своєрідною реабілітацією
Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
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для учасників антитерористичної операції.
Варто зазначити, що з понад сотні учасників
майже сорок є учасниками АТО.
Відкриваючи змагання Олег Вовк побажав
гравцям успіхів на футбольному полі, а також
чесної гри. І дійсно, спортивні баталії були
безкомпромісними. Поступатись на спортивному майданчику ніхто не хотів. У фінальному
двобої зійшлися представники Мостиського
та Сумського загонів. Вольову перемогу у
запеклому протистоянні здобули прикордонники Львівщини. Срібло дісталося сумчанам,
а почесне третє місце посіли прикордонники
Одеського загону.
Переможців і призерів було відзначено
кубками, нагородами та грамотами. Підби
ваючи підсумки турніру, організатори змагань
зазначили, що крім пропагування здорового
способу життя серед персоналу прикордонного відомства, такий турнір є корисним «джерелом» для адаптації та реабілітації військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході нашої країни.
n

1. Собак-рятувальників можна грубо
розділити на 4 категорії: шукачі з повітря –
вони бігають по заданій території і шукають
людей; шукачі по сліду – шукають людей
по сліду на землі; розподіляючі запахи – які
можуть знайти конкретну людину, і не розподіляючі – вони шукають в загальному людей
або тіла.
2. Найпоширеніші породи пошуковорятувальних собак: німецькі вівчарки,
бордер-коллі та лабрадори. При цьому для
пошуку і порятунку на воді, звичайно, немає
кращих від ньюфаундленда, для пошуку
наступними за німецькою вівчаркою є добермани і бладхаунди.
3. Собаки, які навчені пошуку жертв катастрофи або нещасного випадку, можуть зі стовідсотковою точністю взимку виявляти тіла
людей, не плутаючи їх із тваринами.
4. Собака – лавинний рятувальник – здатна відчути запах людини крізь
п’ятиметрову товщу снігу. Сенбернари,
німецькі вівчарки та лабрадори – кращі в цій
дисципліні.
5. Є легенда про те, що перші в історії
пошукові собаки – сенбернари, виведені в
монастирі Святого Бернара, носили з собою
барила з бренді, щоб відігріти жертв.
6. Основною рушійною силою собакрятувальників є любов до гри. Собаки, які
ведуть пошукові роботи, вважають, що граються.
7. Головним для успішної роботи собакислідопита є час. Чим раніше починається
пошук, тим він успішніший. Вночі собаки
шукають краще, ніж вдень завдяки висхідним
потокам повітря.
8. Собака може знайти запах людини у
воді, але із-за течій точність пошуку невелика.
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9. Рятувальники-люди іноді спеціально
ховаються на території пошуку, так як собаки,
якщо вони знаходять під час операції тільки
тіла, вважають, що гра йде неправильно.
10. Собаки-рятувальники по-різному повідомляють про виявлені цілі: слідопити зупиняються і голосно гавкають, лавинні собаки повертаються і ведуть людей до знайденого місця.
11. У собак-рятувальників не буває відпустки, вони виходять на пенсію зазвичай у
віці 8-10 років.
n
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