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Учасники АТО:
права та пільги
Ми звернулися до різних
законодавчих актів та відомчих
документів, щоб з’ясувати, які
пільги передбачено для учасників
бойових дій і як їх можна втілити
у життя.

4-5
стор.

долі людські

Море – захистити,
дисципліну – зміцнити,
родини героїв – підтримати
Колегія Держприкордонслужби
України розглянула питання сучасного
стану Морської охорони, роботи з
персоналом і увіковічення пам’яті
вартових рубежу, які загинули під час АТО.

6

стор.

Прикордонник
Той, хто пройшов України
крізь пекло
Одна з глав книги Євгена Погожого
«Іловайськ» має назву «Життя та смерть
«Кабана». Спершу це нас обурило: не можна
так писати про живого прикордонника.
Проте спілкування із самим героєм та його
історія, описана у творі, усе пояснили.
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7

стор.

Прикордонник
України
¹ 46 (5492)

ÇÀÑÍÎÂÀÍÀ У 1943 ÐÎÖ²

4 ÃÐУÄÍß 2015 ÐÎÊУ

ÃÀÇÅÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÏÐÈÊÎÐÄÎÍÍÎ¯ ÑËÓÆÁÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

3

стор.

Консолідована відсіч загрозам
кордон за тиждень
Дåðæàâíèé êîðäîí Уêðà¿íè ïåðåòíóëî
1,314 ìëí îñ³á
òà 340 òèñ. òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â

Зàòðèìàíî çà íåçàêîííå ïåðåòèíàííÿ
êîðäîíó 308 îñ³á,
çîêðåìà, 7 íåçàêîííèõ ì³ãðàíò³â

Вèëó÷åíî 5 îäèíèöü çáðî¿
òà 30 áîºïðèïàñ³â,
337 ã íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí

7Зàòðèìàíî òîâàð³â ³ âàíòàæ³â,
7ùî íåçàêîííî ïåðåì³ùóâàëèñÿ ÷åðåç
7äåðæàâíèé êîðäîí, íà 1,6 ìëí ãðèâåíü

2

Прикордонник
України
коротко
про головне

На оборону –
100 мільярдів
гривень
Урядовий проект Державного
бюджету на 2016 рік передбачає
підвищення соціальних
стандартів на 12 відсотків
і збільшення видатків на
національну безпеку та оборону
до ста мільярдів гривень. Про
це повідомив Прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк.
Один із базових критеріїв
проекту держбюджету, який
опрацьовується Урядом, – це
бюджетний дефіцит розміром
3,7% ВВП. «Ми пропонуємо
провести радикальну податкову
реформу, яка допоможе малому і
середньому бізнесу розвиватися,
створювати робочі місця,
підвищити свою економічну
активність, і, відповідно,
збільшити надходження як у
свій бізнес, так і до державного
бюджету», – підкреслив Глава
Уряду.
Олена ТАЩИЛІНА

Зігріють
рятувальники
У межах контрольних
пунктів в’їзду-виїзду,
розташованих уздовж лінії
зіткнення на території
Донеччини, розміщені
пункти обігріву. Про це
повідомляє ДСНС України в
Донецькій області. На сьогодні
функціонують три такі пункти:
в межах КПВВ «Зайцеве»,
«Гнутове» та «Новотроїцьке». Усі
вони працюють у цілодобовому
режимі. Наразі розгорнуто пункт
обігріву в межах контрольного
пункту «Курахове», який буде
розміщено після передислокації
та облаштування на новому,
визначеному Державною
прикордонною службою місці.
Світлана ДЕЙЧУК

В оселях
потеплішає
Кабмін доручив у
2016–2020 роках запровадити
стовідсотковий комерційний
облік споживання природного
газу, теплової енергії та води
у бюджетних установах та
житлових будинках. Про це
йдеться у розпорядженні
Кабінету Міністрів України
«Про Національний план
дій з енергоефективності
на період до 2020 року».
Ним також передбачається
термомодернізація до 25
відсотків житлових будівель,
що потребують підвищення
рівня енергоефективності, до
20 відсотків споруд бюджетних
установ, сертифікація
усіх новобудов, на яких
впроваджуються заходи з
термомодернізації. Нагадаємо,
що наша країна планує за
десять років стати повністю
енергонезалежною державою,
скоротивши споживання газу
на десять мільярдів кубометрів
на рік і збільшивши власний
видобуток.
Сергій ПОЛІЩУК
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із перших уст

Петро Порошенко:

«Новий український Донбас
зосереджуватиметься на енергоефективності»
Президент України Петро
Порошенко взяв участь у 21-й сесії
Конференції ООН з питань зміни
клімату, що відбулася в Парижі.
В рамках візиту він виступив з
промовою на засіданні форуму, а також
провів низку важливих зустрічей
з президентами та главами урядів
провідних держав світу.

Ольга МІРОШНИЧЕНКО
У своєму виступі Глава Держави заявив,
що в умовах конфлікту на Донбасі питання
захисту навколишнього середовища потребує
відповідної реакції міжнародного співтовариства. «У нас є дуже багато проблем. Тероризм,
війни, міграція. Але тільки одна проблема
робить нас рівними за уразливістю. Це проб
лема зміни клімату. Її вирішення є іспитом для
всіх народів», – зазначив Петро Порошенко.
Президент висловив свою глибоку солідарність з Францією, її народом та Президентом
Франсуа Олландом. «Ми вражені французами,
їхньою сміливістю, незламним духом і відповіддю на варварські та малодушні терористичні атаки», – наголосив Петро Порошенко.
Глава Української держави зазначив, що
жахливі події, які Франція пережила цього
трагічного листопада, є повсякденною реальністю для України протягом майже 21 місяця:
«Моя країна потерпає від тероризму, що
фінансується та підтримується Російською
Федерацією. В результаті загинуло більше
восьми тисяч українців, з яких близько шести
тисяч – мирні мешканці».
За словами Глави Держави, Україна стала
об’єктом гібридної війни, наслідки якої теж
будуть гібридними. Один із них – ризик екологічної катастрофи у східній частині України – на Донбасі. «Підтримувані Росією терористи затопили багато шахт у цьому регіоні.
Їхні злочинні дії призвели до отруєння питної
води, ґрунту, флори та фауни регіону. Донбас

став полігоном для російських та проросійських військ. Як наслідок, земля та атмосфера сильно забруднені від вибухів та пошкодження заводів», – сказав Петро Порошенко.
Президент наголосив на тому, що питання
захисту навколишнього середовища в умовах
конфлікту більше не може залишатися без
відповідної реакції міжнародного співтовариства. Ця проблема, зокрема, буде в центрі
уваги діяльності України в рамках Програми
ООН з навколишнього середовища.
Президент запевнив, що незважаючи на
всі виклики, Україна залишається відданою її
зобов’язанням за Рамковою конвенцією ООН
про зміну клімату та Кіотським протоколом. Він
заявив, що хоча й попереду – величезна робота
з відновлення Донбасу, Україна не буде перевищувати ліміт рівня викидів парникових газів.
Шлях до відновлення Донбасу, за словами
Петра Порошенка, пролягає через урегулювання конфлікту мирним шляхом і відповідно
до Мінських угод. При цьому Україна покладається на фінансову допомогу партнерів.
«Ці ресурси можна розглядати як інвестиції
у боротьбу зі зміною клімату. Тому що новий
український Донбас має бути зосереджений
на енергоефективності», – наголосив Прези-

дент. Він також закликав до компромісу щодо
нової Глобальної кліматичної угоди для того,
щоб вона набула чинності 2020 року, відзначивши, що Україна бере активну участь у розробці цього ключового документа.
Підбиваючи підсумки участі у Конференції ООН, Петро Порошенко повідомив, що
наша країна чітко представила на ній свою
позицію і скористалася можливостями Конференції для проведення більше 30 зустрічей
з президентами та главами урядів. Зокрема, на
полях Конференції Глава Держави зустрівся з
президентами Європейської Ради та Європейської Комісії, Федеральним канцлером
Німеччини, Президентом Франції, Прем’єрміністром Великої Британії, лідерами інших
держав. «Ми чітко скоординували наші дії в
частині реалізації Мінського плану, діяльності
Контактної групи і порядку денного наступної зустрічі міністрів закордонних справ Нормандського формату», – підкреслив він.
Крім того, за словами Президента,
були скоординовані позиції напередодні
зустрічі на міністерському рівні у форматі
Україна – ЄС – Росія щодо запровадження
зони вільної торгівлі України з ЄС. Також відбулася відверта розмова з Президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, яка тривала більше
години. Під час цієї зустрічі досягнуто домовленості про подальшу співпрацю обох країн.
Зокрема, обговорено підготовку візиту Глави
Української держави до Туреччини, який заплановано на перший квартал 2016 року. «Ми
чекаємо від цього візиту прориву. Буде продемонстровано низку напрацювань у питаннях
економічного, політичного та безпекового співробітництва», – відзначив Президент.
Він також повідомив, що відбулися ефективні переговори з новообраними прем’єрміністрами Австралії та Канади. «Це стосувалося, зокрема, координації дій щодо продовження санкцій відносно Росії у випадку
невиконання Мінських домовленостей до
кінця поточного року», – сказав Президент.
Глава Держави зазначив, що усі поставлені завдання перед делегацією під час цього
візиту було виконано.
n

актуально

офіційно

Європа – «за»

ВИТЯГ З УКАЗУ
ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
№663/2015

Більшість країн
Європейського Союзу
підтримує скасування для
громадян України візових
вимог для короткострокових
подорожей.

Про відзначення державними
нагородами України

Василь ДРОЗДОВ
Такі висновки можна зробити з результатів дослідження
«Шанси України на отримання
безвізового режиму з ЄС» громадянської ініціативи «Європа
без бар’єрів», представленому у
Брюсселі.
«ЄС готовий підтримати безвізовий режим для України у разі
імплементації всіх технічних критеріїв Плану дій з візової лібералізації», – йдеться у дослідженні,
під час якого опитано дипломатів,
міністрів і представників неурядових організацій країн-членів
Європейського Союзу».

За даними експертів, найбільше підтримують скасування
візового режиму для України
Словаччина, Литва, Польща та
Угорщина. Нейтральне ставлення до цього рішення – у Італії,
Німеччини, Чехії, Нідерландів, а
також у Швеції.
«Представники Франції відмовилися обговорювати це питання»,
– зазначають дослідники.
Як з’ясували експерти,
серед проблем, що найбільше

турбують європейців у процесі
скасування візового режиму
для українських громадян, –
проведення реформ, боротьба
з корупцією, протидія відмиванню грошей, викоренення
організованої
злочинності.
Найменше – військовий конфлікт на сході України, можливе зростання кількості шукачів притулку з нашої країни та
потенційне зростання кількості
трудових мігрантів.
n

За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені
у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності
України, вірність Військовій присязі постановляю:
в органах і підрозділах Державної прикордонної служби
України
Нагородити орденом «За
мужність» III ступеня
КИСЛИЦЬКОГО
Олега
Володимировича (посмертно) –
сержанта
МАСЛІЯ Антона Олександ
ровича (посмертно) – головного
старшину.
Президент України
Петро ПОРОШЕНКО
25 листопада 2015 року
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гарячі будні

Консолідована відсіч загрозам

«Гостинний»
сепарський прийом

У Львові відбулася
Перша зустріч керівників
прикордонних відомств
України та сусідніх країнчленів ЄС. Захід організовано
за ініціативою Президента
України, озвученою під час
зустрічі з главами держав
Вишеградської четвірки, та
на виконання завдань Уряду
щодо активізації боротьби
з контрабандою й протидії
незаконній транскордонній
злочинності.

Андрій ДЕМЧЕНКО
У форумі взяли участь представники Європейської Комісії, Агенції ЄС FRONTEX, місій
EUAM та EUBAM, керівники прикордонних
відомств України, Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, а також делегати від митних структур зазначених країн, представники
керівної ланки відомств, відповідальних за
розвиток інфраструктури та зовнішньополітичних відносин.
Під час зустрічі сторони обговорили
сучасні та прогнозовані виклики й загрози
безпеці спільного кордону України та Європейського Союзу, а також питання спрощення руху осіб і товарів через спільний кордон у контексті євроінтеграційних прагнень
нашої країни. З огляду на міграційну кризу в
Європі та необхідність значного посилення
контролю на східній та південній ділянках
українського кордону окрему увагу було приділено питанням прикордонної безпеки. З
метою консолідації зусиль усіх зацікавлених
сторін Держприкордонслужба України цьогоріч ініціювала низку спільних міжнародних
прикордонних операцій, зокрема на кордоні
з ЄС – «КОРДОН-2015» та під егідою Агенції
FRONTEX – «Ключові точки» і «Координаційні пункти».
Учасники зустрічі охарактеризували
загальний стан охорони кордону та визначили
пріоритетні напрями співробітництва. Українська сторона наголосила на необхідності
підвищення ефективності охорони ділянок
кордону на сході та півдні країни за рахунок
міжнародно-технічної допомоги.
Після обговорення всіх питань порядку
денного затверджено підсумкове Комюніке
про досягнуті домовленості щодо подальшого
розвитку принципів інтегрованого управління
кордоном, забезпечення прикордонної безпеки
та вільного руху осіб і вантажів.

Прикордонник
України

КОНТРАБАНДА
Нинішнього року українські прикордонники припинили незаконне переміщення
товарів на кордонах з країнами ЄС на суму
понад 95 мільйонів гривень, що на 22 відсотки більше, ніж торік. Основними товарами,
які контрабандисти намагаються переправити
через кордон, залишаються цигарки, алкогольні вироби, бурштин і побутова техніка.
Протидія незаконному переміщенню сигарет здійснюється у тісній співпраці з прикордонними відомствами країн ЄС. З початку
року українські прикордонники вже вилучили
на кордоні з Євросоюзом майже 2,5 мільйона
пачок тютюнових виробів, що у півтора разу
більше, ніж минулого. Половину з них – на
українсько-румунському сегменті.
Активізовано спільні зусилля щодо протидії незаконному переміщенню бурштину. На
ділянках рубежу з країнами ЄС лише українські
прикордонники вилучили понад 670 кілограмів
«сонячного каміння», що удесятеро більше, ніж
торік. 67 відсотків цього обсягу – на кордоні з
Польщею. Крім того, викрито транскордонний
канал вивезення якісного українського янтарю
під виглядом прибалтійського.
НЕЗАКОННА МІГРАЦІЯ
За оцінками Агенції FRONTEX 2014 року
міграційна ситуація на українському кордоні
не вважалася загрозливою. Проте нинішнього
Служба констатує збільшення затриманих
мігрантів у 2,5 разу.
Загалом у пунктах пропуску виявлено
понад 4,2 тисячі потенційних та затримано
більше 1,3 тисячі незаконних мігрантів.
Найактивнішим виявився кордон з Угорщиною. На цій ділянці кількість затриманих
мігрантів збільшилася майже у сім разів. Традиційно неспокійним залишається і словацький

сегмент. При цьому переважна більшість
порушників намагалися перетнути рубіж поза
пунктами пропуску. Особливу увагу було приділено протидії афганському й сирійському
міграційним каналам, а також спробам відновлення в’єтнамського.
НОВІ ВИДИ
ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Активізація правоохоронних органів щодо
протидії незаконній діяльності на західному
кордоні змусила зловмисників шукати нові
способи переправлення товарів до країн ЄС.
Як наслідок, збільшилася кількість випадків використання останніми малих літальних
апаратів. Загалом цього року Держприкордонслужба України вже затримала дев’ять таких
засобів і заходи протидії використанню МЛА
тривають.
СПІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Сьогодні спільний контроль вже здійснюється у чотирьох пунктах пропуску на кордоні
з Польщею та чотирьох – з Республікою Молдова. Таку спільну роботу контрольних служб
вже встигли позитивно оцінити учасники міжнародного руху. Наразі триває активний нормотворчий процес зі Словаччиною та Польщею, опрацьовуються нові Угоди, у яких вже
враховано вимоги Шенгенського Кодексу та
рекомендації Єврокомісії. Напрацьовані документи можуть стати базовими для подальшого
запровадження спільного контролю з Угорщиною та Румунією.
Підтверджує свою ефективність і спільне
патрулювання. Сьогодні прикордонні фахівці
активно працюють над його удосконаленням з
польськими, угорськими та словацькими колегами. Переговорний процес триває з румунською стороною.
n

стажування

Польський досвід
Вже декілька років
поспіль курсанти
Національної академії
Держприкордонслужби
України ім. Б. Хмельницького
мають змогу пройти мовне
стажування у підрозділах
Прикордонної варти
Республіки Польща.

Іван ГАЛКІН
Поглибити знання польської
мови нещодавно мали можливість
десять курсантів академії. Також
стажери відвідали плацувки (польський аналог застави) «Медика»,
Бещадського та «Хребенне» Надбужанського відділів Прикор-

донної варти РП. Крім того, було
презентовано відділи та підрозділи, їх організаційну структуру,
оснащення, інфраструктуру пунктів пропуску та ділянок спільного
рубежу. Крім цього, курсанти ознайомилися з музеями та пам’ятками
архітектури міста Перемишль, а
також послухали лекцію в одному
з ліцеїв міста.
Нагадаємо, що стажування
курсантів відбулося в рамках
Плану розвитку співпраці між
Державною прикордонною службою України та Прикордонною
вартою Республіки Польща на
2013 – 2015 роки, що включає
такі напрямки як спільні операції, обмін інформацією та аналіз ризиків, а також підготовка
персоналу.
n

На Донеччині прикордонники
врятували життя пораненому
громадянину України, який
дивом уцілів після обстрілу
сепаратистів. Чоловік прибув на
контрольний пункт «Березове»
із підконтрольної бойовикам
території автомобілем
«Шевроле». Правоохоронцям
одразу впало в око, що
легковик продірявлено кулями,
а його власник потребує
невідкладної медичної
допомоги. Як з’ясувалося, лише
за годину до цього українець
перетнув контрольний пункт
«Новотроїцьке» та виїхав
на окуповану російськими
найманцями територію.
Потерпілий розповів, що на
під’їзді до одного з блокпостів,
який контролюється незаконними
збройними формуваннями, його
авто обстріляли, а сам він дістав
поранення у живіт. Чоловіка
каретою швидкої допомоги
відправили до найближчої
районної лікарні.
Людмила ТКАЧЕНКО

«Шанель»
турецького розливу
Запашну контрабанду
на десять мільйонів гривень
виявили прикордонники
Одеського загону спільно з
представниками Національної
поліції в Іллічівському порту. 662
ящики парфумів відомих брендів
Chanel, Dior, Versace, Givency,
D&G, Paco Rabanne, Nina Ricci,
Antonio Banderas, Lacoste та
інших перевозили у контейнері,
що прибув з Туреччини, під
виглядом мікрохвильовок.
Усього зловмисники намагалися
«ощасливити» українських
жінок шістдесятьма тисячами
флаконів з пахучою рідиною
сумнівного походження. Наразі
встановлюється весь ланцюжок
контрабандної схеми та особи,
причетні до її організації.
Олександр ЯКОВЕНКО

Горлівський
«антиквар»
Жителя Горлівки, який
намагався перетнути лінію
розмежування, затримали
прикордонники Краматорського
загону у контрольному пункті
в’їзду–виїзду «Зайцеве».
Запідозривши, що багаж
чоловіка може мати кримінальне
походження, правоохоронці
вирішили ретельніше оглянути
«Газель», якою той прямував
із підконтрольної бойовикам
території. Спочатку на автомобіль
спрацював службовий собака,
натренований на пошук зброї
та вибухівки. Як з’ясувалося
згодом, пес не помилився: під
час перевірки серед особистих
речей горлівчанина знайшли
44 набої калібру 5,6 міліметра.
Крім того, чоловік віз 16 тисяч
гривень, 60 банкнот царської
Росії різних номіналів, ікону,
два старовинних годинники та
золотий брухт.
Олександр ШАПОШНИК
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варто знати
Додаткові права
і можливості,
що надаються
учасникам бойових
дій, – одна з головних
тем, що постійно
висвітлюються
в нашій газеті.
Однак, далеко не
всі, хто заслужив
статус ветерана
війни, знають про
повний перелік
своїх соціальних
гарантій та те, як
їх отримати.
Саме тому
ми звернулися до
різних законодавчих
актів та відомчих
документів,
щоб з’ясувати,
що передбачено
для власника
посвідчення і як це
можна втілити у
життя.

ЯКІ ПІЛЬГИ МАЮТЬ УЧАСНИКИ БОЙОВИХ ДІЙ?
Безплатне отримання ліків,
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів
медичного призначення за рецептами лікарів.
Першочергове
безплатне
зубопротезування (за винятком
протезування з дорогоцінних
металів).
Безоплатне
забезпечення
санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України.
Користування при виході на пенсію чи зміні місця роботи
поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені
за попереднім місцем роботи.
Щорічне медичне обстеження і диспансеризація.
Першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація.
Держава забезпечує безкош
товне оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій
і загиблих під час проведення
антитерористичної операції.
Виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі
100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу
роботи.
75-відсоткова знижка плати за користування житлом
у межах норм, передбачених чинним законодавством (21
квадратний метр загальної площі житла на кожну особу, яка
постійно проживає у житловому приміщенні і має право на
знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю). Таку
ж знижку передбачено на сплату за користування комунальними послугами (газом, електроенергією тощо) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх
норм споживання.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб,
надається 75-відсоткова знижка за користування газом для
опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі. Така ж знижка надається при сплаті за
паливо в межах встановлених норм для осіб, які проживають
у будинках, що не мають центрального опалення. При цьому
слід пам’ятати, що соціальні нормативи встановлюються
згідно з постановою Кабінету Міністрів України і пільга
поширюється лише на чітко встановлений обсяг наданої
послуги. Газ, світло та вода, використані понад соціальну
норму, оплачуються за повною вартістю.
Використання чергової щорічної відпустки у зручний для
них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.
Учасники бойових дій мають пільги зі сплати податків,
зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до
податкового та митного законодавства.

Учасники АТО: права
Позачергове користування всіма послугами зв’язку та
встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів
(оплата у розмірі 20 відсотків від тарифів вартості основних
та 50 – додаткових робіт). Плата за користування телефоном
– 50 відсотків від тарифів.
Учасникам бойових дій пенсії або щомісячне довічне
грошове утримання чи державна соціальна допомога, що
виплачується замість пенсії, підвищуються в розмірі 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили праце
здатність.
Щороку до 5 травня учасникам бойових дій виплачується
разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень,
встановлених законом про Державний бюджет України.
Доходи військовослужбовців та працівників на період їх
безпосередньої участі в антитерористичній операції не підлягають оподаткуванню військовим збором.
Військовослужбовці з початку і до закінчення особливого періоду, а також військовозобов’язані, призвані під час
мобілізації на військову службу, з моменту призову і до закінчення особливого періоду мають права на пільги, які стосуються відсотків і штрафів за кредитом. Їх звільнено від нарахування штрафних санкцій, пені за невиконання зобов’язань
перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм
власності, а також від штрафних санкцій, пені перед банками

по кредитах, іпотеках та від сплати відсотків за користування
кредитом.
Переважне право на залишення на роботі при скороченні
чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі
ліквідації підприємства.
Безкоштовний проїзд усіма
видами міського пасажирського
транспорту, автомобільним транспортом загального користування
в сільській місцевості, а також
залізничним і водним транспортом приміського сполучення та
автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внут
рішньорайонних, внутрішньо- та
міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.
Безкоштовний проїзд один раз на два роки (туди і назад)
залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними
видами транспорту з 50-відсотковою знижкою. Рішенням Ради
Укрзалізниці протягом 2015 року учасникам бойових дій при
проїзді за безкоштовними та пільговими проїзними документами безкоштовно надається постільна білизна та чай.
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Держава забезпечує учасникам бойових дій та їхнім дітям,
зокрема дітям, які навчаються
за денною формою навчання у
професійно-технічних та вищих
навчальних закладах, – до їх
закінчення, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для
здобуття професійно-технічної
та вищої освіти у державних і комунальних навчальних
закладах.
СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ
Для його надання начальник
органу Державної прикордонної служби України у місячний
термін після завершення його
підлеглими виконання завдань
антитерористичної операції в
районах її проведення (після
видання відповідного наказу
керівника Антитерористичного
центру при СБУ) зобов’язаний
подати довідки за встановленою формою та документи, які
є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій, до комісії Адміністрації Держприкордонслужби
з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій особового складу Державної прикордонної
служби України.
Якщо військова частина постійно дислокується безпосередньо у районі проведення АТО, документи подаються на
розгляд комісії у місячний строк після зарахування осіб до
списків військової частини (органу, підрозділу) чи призначення їх на відповідні посади.
До комісії можна звернутися самостійно, якщо начальник
органу Державної прикордонної служби не подав документи
у визначений термін.
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
Оригінал довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті
незалежності, суверенітету та
територіальної цілісності України (за визначеною формою).
Витяги із наказів про вибуття
(прибуття) до військової частини
після виконання завдань антите-

а та пільги
Учасники бойових дій, які
особисто керують належними
їм транспортними засобами,
звільняються від обов’язкового
страхування цивільно-правової
відповідальності на території
України.
Першочергове забезпечення
житловою площею осіб, які
потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок
для індивідуального житлового будівництва, садівництва і
городництва, першочерговий ремонт будинків і квартир цих
осіб та забезпечення їх паливом.
Учасники бойових дій, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при
виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються
житловою площею, зокрема і за рахунок житлової площі,
що передається міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, підприємствами, установами
та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років із дня взяття на
квартирний облік.
Отримання позики на будівництво, реконструкцію або
капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель,

приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також
на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій
садових ділянок з погашенням її протягом 10 років, почи
наючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені
позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом
Міністрів України.
Першочергове право на вступ до житлово-будівельних
кооперативів, кооперативів з будівництва та експлуатації
колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів і
садівницьких товариств.
Першочергове
обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби
побуту, громадського харчування, житлово-комунального
господарства та міжміського
транспорту.
Позачергове
влаштування до закладів соціального
захисту населення, а також на
обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого
обслуговування відшкодовуються витрати, пов’язані з
доглядом в порядку і розмірах, встановлених чинним
законодавством.

рористичної операції.
Витяги із наказів по стройовій частині першого заступника керівника Антитерористичного центру (керівника сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття до місця постійної дислокації.
Копії посвідчень про відрядження.
Копії документів про поранення, якщо є.
Згода на збирання та обробку персональних даних (відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про захист персональних даних»).
Копія першої сторінки паспорта громадянина України
(щоб уникнути помилкового написання прізвища, ім’я та по
батькові).
Копія ідентифікаційного коду.
Інші офіційні документи, видані державними органами,
що містять достатні докази про безпосередню участь особи
у виконанні завдань антитерористичної операції у районах її
проведення.
Усі копії документів повинні бути завірені підписом
начальника органу Держприкордонслужби та скріплені гербовою печаткою.
Комісія вивчає документи, у разі потреби заслуховує
пояснення осіб, стосовно яких вони подані, а також свідків
та у місячний строк з дня надходження документів приймає
рішення щодо надання статусу учасника бойових дій. За відсутності підстав повертає їх до військових частин (органів,
підрозділів) для доопрацювання.
У разі відмови у наданні статусу учасника бойових
дій питання про надання особі зазначеного статусу може
повторно виноситися на розгляд комісії за рішенням Голови
Державної прикордонної служби України.
Посвідчення учасника бойових дій і нагрудний знак
особам, яким надано статус учасника бойових дій, видаються органами Адміністрації Держприкордонслужби, а
також органами соціального захисту населення за місцем їх
реєстрації.
n
Матеріали шпальти підготувала
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Колегія Служби
У Києві відбулося засідання
Колегії Адміністрації
Держприкордонслужби
України, де розглянуто
питання сучасного стану
Морської охорони, визначено
пріоритети у роботі з
персоналом і розставлено
акценти стосовно увіковічення
пам’яті вартових рубежу, які
загинули під час АТО.
Андрій ГЕРАСИМКІВ
Відкриваючи зібрання, Голова Служби
генерал-полковник Віктор Назаренко зазначив, що відомство впродовж нинішнього
року активно рухалося шляхом реформ. У
першу чергу це стосується зміни психології управління державним рубежем, організаційної структури, знищення корупційних
проявів серед персоналу відомства та удосконалення системи підготовки особового
складу. Зокрема, він підкреслив, що за ініціативою Адміністрації Держприкордонслужби Урядом було схвалено Стратегію
розвитку відомства, Концепції облаштування і реконструкції державного кордону до
2020 року та інтегрованого управління кордонами, а також план першочергових заходів з облаштування морського узбережжя
та охорони територіального моря. Однак у
контексті вимог Президента України нам
першочергову увагу слід звернути на зміцнення захисту державного кордону, зокрема
і його морської компоненти, боротьбу з
тероризмом і диверсійною діяльністю, проведення інтенсивної бойової підготовки, а
також покращення роботи з персоналом та
мотивацію служби за контрактом.

Море – захистити,
дисципліну – зміцнити,
родини героїв – підтримати
Більш прискіпливу увагу було приділено
питанню роботи з персоналом. Зокрема, відзначено, що на виконання завдань Президента України та Уряду Департамент персоналу протягом року вжив комплекс заходів із
забезпечення належного рівня правопорядку
і дисципліни у відомстві, інформаційно-

роз’яснювальної та профілактичної роботи
із запобігання злочинам і порушенням антикорупційного законодавства. Проведено
вивчення морально-психологічного стану
персоналу, активізовано діяльність із популяризації служби на кордоні.

в’їзду–виїзду. У повному обсязі забезпечено
виконання завдань із збереження і зміцнення
здоров’я персоналу відомства, ветеранів
Державної прикордонної служби та членів
їхніх сімей.
Водночас Віктор Назаренко виокремив
цілу низку питань, над якими нам необхідно
суттєво попрацювати. Передусім це стосується заходів щодо недопущення хабарництва та порушень правил несення прикордонної служби, вживання спиртних напоїв,
профілактики дорожньо-транспортних пригод, втрат зброї й боєприпасів, травматизму
на службі тощо.
Колегія звернула увагу керівників регіональних управлінь та їхніх заступників на
необхідності активізації роботи з персоналом за усіма напрямками, а також наголосила на відповідальності за її результати.
Наступний рік оголошено Роком підвищення рівня військової дисципліни у
Службі.

Крім того, започатковано підготовку військовослужбовців у рамках пілотних проектів із впровадження європейських стандартів
у систему прикордонного контролю та нової
ідеології служби на контрольних пунктах

Окремо члени Колегії зупинилися на
питанні увіковічення пам’яті прикордонників, які загинули під час проведення АТО.
Загалом майже 14 тисяч вартових рубежу
виконували бойові завдання на Донбасі.

«Наш святий обов’язок зробити все, щоб пам’ять
про полеглих побратимів жила та була вічною.
Ми підтримуємо і завжди будемо підтримувати
їхніх рідних та близьких».
Про сучасний стан і шляхи подальшого
розвитку Морської охорони присутнім доповів заступник директора департаменту –
начальник управління організації Морської
охорони капітан І рангу Владислав Смірнов.
Серед іншого він повідомив, що з огляду
на основні виклики і загрози національній
безпеці у 2015 році оперативно-службова
діяльності Морської охорони зосереджувалася на забезпеченні охорони зовнішніх
рейдів портів держави, безпеки мореплавства у територіальному морі та внутрішніх водах України, організації ефективної
оборони пунктів базування. Так, силами
Морохорони забезпечено безперервну присутність корабельно-катерних тактичних
груп у визначених районах відповідальності,
організовано протипідводно-диверсійну та
протимінну оборону пунктів базування, проводилися заходи з бойового забезпечення
дій кораблів і катерів та їх готовності до
виконання завдань за призначенням. Водночас відмічено нагальну потребу у вирішенні
питання створення вертикалі управління
Морською охороною та спеціальних підрозділів за відповідними напрямами діяльності, зокрема, з артилерійського та мінноторпедного озброєння, оновлення, ремонту
та модернізації корабельно-катерного складу,
базування і шкіперсько-технічного забезпечення. Нагальним є питання базування
корабельно-катерного складу, розміщення
органів управління та берегової бази Маріупольського ЗМО.
Загалом стосовно Морської охорони
Колегія наголосила на необхідності перебудови системи управління та розробки
ефективної організаційно-штатної структури. Також було вказано на занадто
повільні темпи оновлення та модернізації
корабельно-катерного складу.

На жаль, 67 із них віддали своє життя захищаючи незалежність нашої держави, а 406
героїв отримали поранення.
Генерал-полковник Віктор Назаренко
підкреслив, що керівництво держави і прикордонне відомство вживають всіх необхідних заходів з надання допомоги та підтримки сім’ям загиблих воїнів. Зокрема,
протягом 2014–2015 років виплачено грошову компенсацію згідно з постановою
Кабінету Міністрів України 62 сім’ям полег
лих прикордонників. Наразі триває процес
оформлення відповідних документів ще для
п’яти сімей.
Активно ведеться робота із забезпечення родин полеглих героїв житлом.
Перебували на квартирному обліку та мали
право на отримання помешкань 19 прикордонних сімей. За рахунок коштів, спрямованих Урядом, 11 родин вже отримали
квартири. Стосовно ще 8 сімей загиблих
військовослужбовців Адміністрація Держприкордонслужби надіслала до Мінсоцполітики та облдержадміністрацій листи
щодо якомога швидшого вирішення цього
питання.
Крім того, у відомстві створено Голов
ний центр роботи з учасниками АТО та
їхнього соціального захисту. Для дітей
прикордонників, які виконували бойові
завдання на Донбасі, організовано відпочинок у літніх таборах і оздоровчих закладах. У органах та підрозділах охорони
кордону встановлюються пам’ятні знаки
й меморіальні дошки загиблим вартовим
рубежу. Ініціатива з увіковічення пам’яті
полеглих прикордонників підтримана та
активно проводиться з органами місцевого самоврядування, закладами освіти та
громадськими організаціями. Зокрема, на
даний час у різних населених пунктах 10
вулиць названо іменами загиблих воїнівприкордонників.
Резюмуючи третє питання порядку денного Колегії, Віктор Назаренко наголосив,
що наш святий обов’язок зробити все, щоб
пам’ять про полеглих побратимів жила та була
вічною. Ми підтримуємо і завжди будемо підтримувати їхніх рідних та близьких.
Закінчилося засідання Колегії Служби
врученням орденів «За мужність» III ступеня рідним загиблих прикордонників
Віктора Кумановського та Віталія Птіцина.
Голова Держприкордонслужби висловив
слова скорботи родинам героїв і запевнив,
що відомство зробить все можливе, аби
всіляко підтримувати їх і надалі.
n
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Той, хто пройшов крізь пекло
Книга «Іловайськ»
Євгена Погожого
презентована зовсім
недавно, однак вона
вже встигла стати
бестселером. Це не дивно,
адже автор поставив
собі за мету відтворити
трагічну і славну історію
українських воїнів без
викривлень та упереджень.
В основі твору – розповіді
учасників та очевидців
подій. Назва глави книги
«Життя та смерть
«Кабана» спершу навіть
обурила: не можна так
писати про живого
прикордонника. Проте
спілкування із самим героєм
та його історія, описана
у творі (а він читається
на одному диханні), усе
пояснили.
Оксана ІВАНЕЦЬ
«Чому Кабан? Відповідь очевидна:
за фізичними параметрами – найбільший
боєць у загоні. Але в кожному позивному,
в кожному новому імені людини, яка змінює спосіб життя і приймає війну, а разом
з новим способом життя і війною – змінює
ставлення до життя та смерті, є не лише
звучання, зовнішня сторона, спостереження
товаришів або дитячі мрії – Серьога Кабан
виявився людиною до неможливості впертою», – такими словами починається розповідь.
Бойовий шлях нашого побратима –
інспектора прикордонної служби відділу
«Харків» старшого сержанта Сергія Коваленка – викликає змішане почуття подиву
та захоплення. Влітку 2014 року підприє
мець, а у минулому співробітник МВС,
з’явився до військкомату з вимогою відправити його на Схід. Строкову службу
проходив у лавах Прикордонних військ,
тож виявив бажання знову одягти зелений
кашкет. У Харківському загоні вакантних посад на той момент вже не було, а
в Сумському формувався спецпідрозділ для виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції. «Коли
повернешся – сама уб’ю, – сказала дружина, дізнавшись, що чоловік зголосився
йти добровольцем, – рюкзак зібрано і до
виїзду менше години. – Сідай обідати, а то
на автобус спізнишся».
За декілька тижнів, освоївши спеціальність кулеметника, Сергій з побратимами
вирушив на Донеччину – у саме пекло. 23
серпня встановилася зловісна тиша: бої
тимчасово припинились, місцеві жителі або
виїхали з обжитих місць, або ховалися...

Радіостанція ожила – блокпост кликав
на допомогу… Виявилося, що українська
символіка – хитрощі ворога. Зав’язався бій.
Одночасно поле смерті накрили мінометним вогнем з Росії. У самий розпал у Сергія промайнула думка: «Вони ж і по своїх
стріляють. Невже в цій війні у росіян немає
своїх?!».
«Секрет» не втрачав даремно часу та
куль. Удар з тилу став для ворога гарним
«сюрпризом», але нападників виявилося
багато. Дуже багато. Серед розривів мін,
ручних гранат, зарядів гранатометів, тріскотіння кулеметних та автоматних черг
Сергій, як навчали, квадрат за квадратом

«Кабану» довелося протягом тижня жити в компанії
небіжчиків, рятуючись від отруєного повітря маскою,
змоченою медичними препаратами.
Прикордонний наряд «Секрет» спостерігав рух колони. «Кабан» нарахував десяток
машин. Попереду йшов БТР з українською
символікою та маркуванням. Заблукали?
Адже на той момент наші війська під натиском переважаючих сил ворога відступали
вглиб країни. Колона рухалася у напрямку
блокпоста, де несли службу прикордонники
і військовослужбовці Нацгвардії. Пропустили, не виказуючи себе. По радіостанції
попередили блокпост. Інстинкт підказував,
що з колоною щось не так…

обробляв своїм РКК місцевість, де вороги
зайняли оборону. Деякі постаті лягали, остерігаючись куль, інші – падали, неприродно
розкинувши руки, щоб уже ніколи не піднятися... Але за тих умов це не викликало
жодних емоцій...
БТР пішов на прорив.
Треба витягнути поранених. Хто може –
на броню.
– «Кабан»! Куди? Ти ж кулеметник!
– але Сергій вже поливав ворога з борта.
Якоїсь миті звуки ударів куль по металу:

«Клац! Клац! Клац!» примусили притиснутися до машини, але марно. Почувся
загрозливий хлопок. Промацав рукою –
бронежилет витримав. Боєць перезарядив
кулемет і продовжив «дякувати» ворогу
шквальним вогнем.

Небезпека ж була реальною… Ворожа
пропаганда зробила свою брудну справу,
тож на місцеве населення покладатися не
доводилося. Утім, як виявилося, це стосувалося не всіх.
Янгол-охоронець явився герою в образі
жінки – медсестрички. Ризикуючи життям,
вона допомагала Сергію під час рейдів «сепарів» дістатися моргу. Цим зловісним словом
називали наполовину закопаний в землю
залізничний вагон із непрацюючим кондиціонером. На холодильник у лікарні не було
грошей, а для ремонту кондиціонера – майстра. Неприємний запах врешті-решт відбив
бажання сепаратистів ретельно перевіряти
тіла. «Кабану» довелося протягом тижня
жити в компанії небіжчиків, рятуючись від
отруєного повітря маскою, змоченою медичними препаратами. Його рятівниця Оля
таємно водила прикордонника на процедури,
приносила їжу і, зрештою, він зміг пересуватися самостійно. При кожному візиті непроханих гостей Сергій шкодував лише про те,
що віддав товаришам свій ПМ. За жодних
обставин він не мав наміру здаватися живим.
Сергій Коваленко тривалий час вважався зниклим безвісти. Однак ще один
рятівник – медичний брат Євген – за допомогою соціальних мереж розшукав дружину прикордонника, тож про його долю
стало відомо родині. Домовилися, що рідні
Євгена вивезуть Сергія до Ростовської
області, звідки його забере друг сім’ї –
мешканець окупованого Криму...
...Того дня янгол-охоронець Сергія знову
простягнув крила над своїм візаві: під час
перетину кордону з Росією бійці, які залишилися служити в «ДНР», упізнали Коваленка, але... не виказали. Снайперів і кулеметників живими не залишали.
Розсварившись свого часу із цими майбутніми сепаратистами, які не приховували
своїх поглядів, «Кабан» ще тоді розбив
одному з них носа. Втім, совість у перебіжчиків все ж прокинулася. І це врятувало воїнові життя...
У невеликому містечку Ростовської
області Сергій чекав на прибуття допомоги
більше 12 годин. Грошей, які залишили
рятівники, вистачило лише на пачку печива
та декілька чашок чаю…
А потім були нескінченні перевірки на
блокпостах, Керченська переправа, Крим,
пункт контролю «Чонгар». Боєць з промовистим позивним «Кабан» втратив до
десяти кілограмів ваги, рана продовжувала
кровоточити. Дружина впізнала не одразу,
але коли вона кинулася в обійми, зрозумів:
«Точно не вб’є, і вже тим паче – сьогодні».

«Коли повернешся – сама уб’ю, – сказала дружина,
дізнавшись, що чоловік зголосився йти добровольцем».
До перемоги залишалося зовсім трохи.
Куля пройшла між пластинами бронежилета навиліт. Друзі стягнули з бронемашини в укриття, розстебнули спорядження.
– «Жити, схоже, будеш». – Дико хотілося
знову взяти до рук кулемет, а ще – закурити,
але нестерпний біль при найменшому русі
змусив забути про зброю.
Тоді українські воїни знищили більше
двадцяти одиниць ворожої техніки та ліквідували чимало терористів. Двоє українських бійців отримали поранення. Сергія
доправили до лікарні Амвросіївки, де місцеві
медики його прооперували. З бронежилета
«Кабана» друзі витягнули більше десятка
ворожих куль...
А за два дні місто опинилося під ворожим
контролем. Під час евакуації Коваленко поступився лежачим місцем товаришу, який мав
важке поранення голови. А їхати сидячи йому
самому не дозволяла рана. Прийняв рішення
залишитися у лікарні, а там – як Бог дасть…

Яким же було здивування батька і
товаришів, коли виявилося, що через усі
перевірки та обшуки на ворожій території чоловік зумів пронести військовий
квиток.
Згодом доля подарувала Сергієві нагоду
віддячити своїм рятівникам. Медсестричка
Ольга, яка ризикувала не лише власним
життям, а й донькою, яку виховує сама,
тепер працює в Харкові, у військовому
шпиталі. Медичний брат Євген зараз також
живе на території, підконтрольній українській владі.
Сьогодні Сергій Коваленко проходить
службу в Харківському прикордонному
загоні. Його удостоєно ордена «За мужність» ІІІ ступеня та нагрудного знака «За
мужність в охороні державного кордону».
А нещодавно до Адміністрації Держприкордонслужби направлено подання про присвоєння йому офіцерського звання. Адже воїн
цього гідний…
n
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життєва історія

отакої!

Миттєва зустріч

Вибір Джека

Минулого тижня Інтернет
«вибухнув» відеосюжетом
про перебування мадридського
футбольного клубу «Реал» у
Львові. Королівські гравці прибули
на черговий матч з донецьким
«Шахтарем» у рамках Ліги
чемпіонів.
Ярослава МЕЛЬНИК
Команду супроводжували представники
прес-служби «вершкових», котрі фільмували
кожну мить, починаючи з аеропорту «Львів»
імені Данила Галицького.
Делегація іноземних футболістів була
чималою, проте основну увагу притягував
до себе португалець Кріштіану Роналду.
Тридцятирічний форвард хоча й не виділявся із загалу, однак всі шукали поглядами
саме його, намагаючись взяти у нападника автограф або зробити селфі. Не став
винятком і відеооператор команди, який
вирішив у подробицях зняти проходження
зіркою паспортного контролю. Роналду
підійшов до кабінки, де сиділа українська
прикордонниця. Спіймавши погляд молодої дівчини у бік красеня-футболіста, оператор не розгубився і знімав здебільшого
українку. Остання, перевіривши паспорт
Роналду, віддала документ і посміхнулася.
У відповідь теж отримала посмішку від
Кріштіану.
Згодом саме це відео стало популярним
у мережі Інтернет і отримало чимало позитивних відгуків. Причому коментарі здебільшого стосувалися нашого контролера,
прізвище якої так і залишилося невідомим.
Так от, повідомляємо: головною дійовою особою цього сюжету стала інспектор
2 категорії 1 відділення відділу прикордон-

ної служби «Львів-аеропорт» старший сержант Юлія Ульян.
– Так, справді це приємна і неочікувана
зустріч із всесвітньо відомим футболістом
Кріштіану Роналдо, – поділилася своїми
враженнями Юлія. – Після прибуття рейсу
з Мадриду я оформляла документи пасажирів, серед яких були й члени офіційної
делегації футбольного клубу «Реал». Взяла
паспорт наступного гравця і, піднявши очі
для проведення ідентифікації особи, побачила Роналдо. На якусь мить наші погляди
зустрілися та затрималися. І всі чомусь це
помітили, що, думаю, пов’язано з надмірною увагою до футбольної зірки. Я посміхнулася, щоб побажати подорожуючому гарного настрою.
Від себе додамо, що згадки про цю хвилинну зустріч інспектора та футболіста не
залишилося: незважаючи на чималу кількість фотоспалахів, Роналду вміло відвертався від об’єктивів, не дозволяючи закарбувати себе для історії. Так що у пам’яті
залишаться лише позитивні спогади.
Думка форварда «Реалу» нам невідома.
Але якщо футбольна доля зведе ще раз
український клуб з мадридським і гра відбуватиметься у Львові, переконані, що Кріш
тіану Роналду з гарним настроєм проходитиме прикордонний контроль у львівському
аеропорту.
n

метеопрогноз

Згідно з прогнозами
метеорологів, ця зима в Україні
буде сніжною і доволі теплою.
Очікується багато опадів і
пізній прихід весни.
Олена ТАЩИЛІНА
Про це заявила координатор програми
зі зміни клімату Національного екологічного центру України Марія Сторчило.
«Нинішня зима буде сніжною і порівняно
теплою. Вона наголосила, що варто чекати
значних опадів у вигляді снігу й дощу, а

також сильних вітрів, однак великих морозів не буде».
Народний синоптик Валерій Некрасов
частково з цим згоден, однак стверджує,
що справжня зима настане приблизно в
середині січня: максимальні морози будуть
до –15 градусів, а в лютому – до –20.
«Ця зима буде більш сніжною, ніж попередня, а також досить довгою. 23 лютого
сипатиме сніг, 8 березня вранці буде хороший морозець. А вже після 10 березня
поступово почнемо рухатися до весни. Але
все одно буде холодно. Лише в третій декаді
квітня прийде тепло, а 1 травня буде навіть
спекотно», – прогнозує він.
n

Посвідчення офіцера полковника Шаповалова Олексія Юрійовича, видане 14.11.2014
серії КС №003794, вважати недійсним.
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Що зазвичай
спадає на думку,
коли йдеться про
собаку? Якщо
це службовий
пес – найперше,
відданий друг, який
ніколи не зрадить,
не підведе, до
останнього
подиху виконає
свій обов’язок,
на нього можна
покластися
незалежно від
обставин.
Володимир ПАТОЛА
Нещодавно в Індії заборонили дельфінарії, визнавши дельфінів розумними
істотами, а їхнє спілкування – ознакою цивілізації,
не пов’язаної з людською.
Можливості ж собачого
мозку не досліджені, але те,
що наші чотирилапі друзі
відчувають, знають і розуміють значно більше, ніж
можуть сказати, – сумніву
не викликає.
З 11 по 14 листопада
відбувалася ротація підрозділів російських військ
на адміністративній межі
з Автономною Республікою Крим. Поблизу табору
відпочинку «Валок», що
на Арабатській стрілці, до
українського прикордонного наряду на чолі з Миколою Горпиненком з боку
російських позицій підбігла
і приєдналася під час патрулювання німецька вівчарка
зі шкіряним ошийником
та уривком перегризеного
повідця на шиї. На контакт
із прикордонниками чотирилапий друг пішов одразу,

нібито весь час тільки й
був поруч із людьми у
формі. Собака не приховувала радості при зустрічі з
нашими вартовими рубежу
і не відходила від наряду
ані на крок. Інструкторкінолог Василь Токіой після
першого ж спілкування був
вражений: дещо ліниво граючись, пес виконував усі
команди, які знають лише
натреновані собаки, крім
того мав первинні або дещо
забуті навички пошуку
вибухівки та зброї.
– Трохи підтягнути,
навчити – буде найкращим, –
ділиться своїми враженнями Василь. – Його вже
тренували, щось знає, щось
потрібно згадати, але те, що
він був у військових чи правоохоронців – це точно.
Джек (саме на таку
кличку відгукується новоспечений прикордонникдоброволець) з перших хвилин допомагав прикордонному наряду нести службу.
Про все, що виявляв, повідомляв військовослужбовцям
сигналами, яких переважно навчають службових собак. Вівчарку ніхто
не прив’язував, і спочатку

вартові рубежів думали, що
вона повернеться до господаря. Коли ж після тижня
спільної служби Джек побачив на одному з інспекторів
«горку» (спеціальний військовий одяг російського
зразка), – наче сказився.
Прикордоннику довелося
поспішно перевдягнутися
у статутний камуфляж.
Вівчарка надзвичайно агресивно реагує й на інші
зразки російської військової
форми.
Зараз Джека ввели у
штат відділу «Генічеськ»,
закріпили за напарникомкінологом і він став повноправним членом української прикордонної сім’ї.
Довчати пса фактично
немає потреби: достатньо
лише відновити та підтримувати на спільних тренуваннях його навички.
Важко сказати, що примусило собаку покинути
свого кінолога та рвонути
до українських прикордонників. Напевно, Джек,
навчений служити й захищати, через свої моральні
принципи не захотів
мати нічого спільного з
окупантами.
n

поетичним рядком

Морози не набридатимуть

Засновник:
Адміністрація
Державної
прикордонної
служби України
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Ми – НАРОД!
Нет покоя в душе, нету сна,
Моє серце тремтить, наче листя.
В Украине два года – война
І немає безпечного місця.
Где бы ни было этой беды,
Де когось не спіткало би горе.
Мы – народ, быть едины должны!
Бо інакше не спиниться ворог.
Но другие решают за нас
Їхня вигода всім управляє.
Был бы нашим и Крым, и Донбасс!
Та команда – і ми не стріляєм...
На войне столько душ полегло,
Їх удома уже не обняти.
Как родных хоронить тяжело!
І ніхто не поверне цю втрату.
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Сны нарушены мыслью одной,
А душа, наче сонце, палає –
Будет Родина, мир и покой.
Бо з війни тебе серце чекає.
И наполнено только одним,
Хоч до Бога з мольбою звертайся...
Я прошу: «Возвращайся живым!».
Я благаю: «Живим повертайся!»
Світлана КОВАЛЬЧУК
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