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18 січня 2015 відбулась одна 
з найяскравіших подій у боях 
за аеропорт «Донецьк». Наші 
танкісти здійснили зухвалий 
рейд у лігво російських 
найманців у селищі Спартак, 
де підірвали Путилівський 
міст разом з бронетехнікою і 
складом боєприпасів

ПЕКЛОПЕКЛО
ДЛЯ «СОМАЛІ»ДЛЯ «СОМАЛІ»
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Рота прибула в АТО 17 січня. 
Чотири танки під командуванням 
комроти Коломійця направили в 
район Волновахи. А два інші взво-
ди, шість танків, – під Донецьк. 
Відразу по прибутті у Водяне їх 

ПУТИЛІВСЬКИЙ МІСТ
7 січня в штаб 1-ї окремої тан-

кової бригади надійшла шифро-
телеграма – негайно відправити 
в зону АТО підготовлену танкову 
роту. Командування ухвалило рі-
шення виділити підрозділ зі скла-
ду 3-го танкового батальйону Ва-
лерія Кащішина.

Кащішин – професіонал своєї 
справи. Його батальйон був сто-
відсотково сформований із мобі-
лізованих військовослужбовців. 
Тож три місяці, відведених на 
їхню підготовку, активно тренува-
лися. Під час бойового злагоджен-
ня командир вчив своїх підлеглих 
зокрема й того, як діяти екіпа-
жу в разі потрапляння в засідку. 
Для імітації умов реального бою 
один із взводів, який був у засідці, 
відкривав вогонь холостими за-
рядами з ближньої дистанції по 
іншому, який рухався в похідній 
колоні. Атакованим належало не-
гайно розвернутися і миттєво за-
вдати удар у відповідь. Надалі ця 

комбатівська наука неабияк ста-
ла у пригоді. А танкісти й гадки не 
мали, укотре заводячи по тривозі 
бойові машини, що вже за кілька 
днів їм доведеться опинитися на 
вістрі зухвалого танкового рейду.

Танковий батальйон майора Кащішина був стовідсотково сформований із мобілізованих

Мобілізовані танкісти три місяці активно тренувалися діяти в 
бойових умовах
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обстріляли з «Градів», але пощас-
тило. Та все ж дві бойові машини 
зазнали незначних пошкоджень,  і 
їхній ремонт потребував часу. На-
ступного ранку танкісти отрима-
ли наказ висунутися в район од-
ного з передових опорних пунктів 
АТО – «Зеніт», який розміщувався 
в бункері частини ППО поблизу 
селища Опитне. Туди і направився 
зведений взвод під командуван-
ням лейтенанта Івана Ждана.

О 10-й ранку комвзводу при-
був до керівника «Зеніту» для 
отримання бойового завдання. 
Спустився разом зі своїми коман-
дирами екіпажів у штабний від-
сік бункера. Коли гончарівці за-
йшли для доповіді, аж завмерли 
від несподіванки: на них очікував 
особисто начальник Генерально-
го штабу Збройних Сил України 
Віктор Муженко. Також були при-
сутні командувач Високомобіль-
них десантних військ Михайло 

належало атакувати се-
лище Спартак, захопити 
його, вийти до Путилів-
ського мосту.  А далі, за-
кріпившись у тому районі, 
забезпечити висування 
групи саперів, яка мала 
знищити міст.

Путилівська роз в’яз ка 
була зручним для росій-
ських підрозділів пунк-
том, з якого батальйон 
«Сомалі» щоразу вису-
вався з Донецька й ата-
кував українські позиції 
в новому терміналі аеро-
порту, а також наші кон-
вої забезпечення, позиції 
в Опитному і на самому 
«Зеніті». Селище Спартак 
слугувало противнику за 
плацдарм, де російські 
найманці утримували 
окремі опорні пункти і 
вели спостереження за 
аеропортом. Тому, щоб 
уберегти від флангових 
атак і ворожих коректу-
вальників конвої в новий 
термінал і шляхи поста-
чання, танкісти разом 
із піхотою мали вибити 

противника зі Спартака та не до-
пустити перекидання резервів че-
рез Путилівський міст.

 Відстань від «Зеніту» до Спар-
така лише 3,5 кілометра. Але її 
належало пройти з боєм. Інфор-
мації про противника майже не 
було. Як і щодо мінних пасток, які 
він влаштував.

Атаку почали о 12-й годині. Зі 
складу батальйону десантників з 
танкістами в бій пішло шість БТРів. 
Крім позивного командира, дізна-
тися більше про тих, з ким йдуть 
пліч-о-пліч, не встигли. 

Бій розпочався з того моменту, 
як «жданівці» прямою наводкою 
знесли спостережні пункти проти-
вника на шахті «Бутовка». Наступ-
ною їхньою ціллю став передовий 
блокпост на околиці Спартака. 
Оговтавшись від несподіванки, 
«сепари» почали вести вогонь у 
відповідь із одного з будинків зі 
стрілецької зброї і гранатометів. 
Десантники відповідали. Під їхнім 
прикриттям чотири танки зайшли 
в Спартак і попрямували вулицею 
на міст. Більше в селищі організо-
ваного опору не було. Вочевидь, 
«ватники» не очікували таких смі-
ливих і зухвалих дій наших воїнів.  
Їхні автомати зупинити танки не 
могли.  А спроби ворожих грана-
тометників наблизитися закінчи-
лися для них втратами.

Далі події розвивались, як у Старшина Скрицький Анатолій Петрович

Танкова дуель: наші швидше!

Забродський і командир «Зеніту» 
– полковник з позивним «Граф». 
Відразу перейшли до справи. Тан-
кістам спільно з 1-м батальйо-
ном 95-ї аеромобільної бригади 
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на міст. Командир танка Анато-
лій Скрицький був найстаршим 
бійцем у батальйоні. Йому випо-
внилося 58 років, і підлеглі з по-
вагою називали його «Старий». 
Він знав бойову машину доско-
нало, адже ще 1975 року служив 
в Угорщині у танкових військах. 
На війну пішов добровольцем. І з 
російськими окупантами в нього 
були свої рахунки – в АТО загинув 

Три танки противника стояли під 
Путилівським мостом кормою 
до наших. Їхні екіпажі спішно за-
вантажували боєкомплект – го-
тувалися виїхати на звуки бою 
в Спартаку. Під мостом стояла й 
інша бронетехніка, вантажівки 
і легковики. Виявилося, що там 
російські найманці з батальйону 
«Сомалі» обладнали ще й склад 
боєприпасів! Один із солдатів, що 
завантажував снаряди, побачив-
ши бойові машини із українськи-
ми прапорами, просто заціпенів зі 
снарядом у руках. Скрицький за-
питав у навідника: «Бачиш ціль?» 
– «Так». – «Стріляй!» Все почало 
горіти, вибухати. Збігли лічені се-
кунди, а під мостом вже вирувало 
справжнє пекло. Бойовики «Сома-
лі» не могли чинити опір. А наші 
танки били по них майже впри-
тул. Від вибуху ворожої техніки та 
боєприпасів міст обвалився! Два 
танкові екіпажі впоралися і без 
саперів!

Переконавшись що міст зруй-
нований, Ждан вирішив відхо-

ди ти. І тут з провулка, із засідки 
просто на танк Скрицького ви-
летів російський Т-72. Дистанція 
якихось 50 метрів! Українці тільки 
розпочали рух, тому російський 
танкіст вистрелив без перешкод. 
Пряме влучення – і Т-64 завмер. 

касовому бойовику. Десантни-
ки відстали і залишилися далеко 
позаду. Лейтенант Ждан і зам-
комвзводу старшина Анатолій 
Скрицький намагалися зв’язатися 
з командним пунктом або з ними. 
Та все марно. Зв’язок навіть на та-
кій короткій відстані не працю вав. 
Противник застосовував радіопе-
решкоди. Стало зрозуміло, що і са-
пери не підійдуть. А дії танків без 

“Жданівці” своїми силами готували бойові 
машини до відправлення в зону АТО

 Командир взводу лейтенант Іван 
Ждан і механік-водій екіпажу 

Скрицького Сергій Кушнір, 
поранений підчас відходу зі Спартака

прикриття в населеному пункті 
вкрай ризиковані. Але Ждан вирі-
шив виконати завдання за всяку 
ціну. Офіцер залишив два танки 
позаду, щоб прикривали шляхи 
відходу, а сам разом з бойовою 
машиною старшини попрямував 

його племінник, десантник 95-ї 
аеромобільної бригади Олексій 
Шевченко.

Т-64 Ждана вилетів на міст 
першим, раптово, з-за поворо-
ту. Скрицький – слідом за ним. 
Українці відразу побачили цілі. 
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«Зараз пролунає другий постріл 
і побратимів доб’ють, треба ви-
ручати», – промайнуло в голо-
ві Ждана. Та «сепари» не встигли 
порадіти перемозі. Екіпаж Івана 
зреагував миттєво – довернути 
башту і здійснити другий постріл 
Т-72 вже не встиг, бо кумулятив-
ний постріл від українців виявив-
ся гіршим за нокаут. Добивати не 
довелося. З російського танка так 
ніхто і не вистрибнув. 

Старшина Скрицький разом із 
механіком-водієм Сергієм Кушні-
ром і навідником Андрієм Гуменю-
ком перебралися на броню танка 

Ждана. Виїжджали під щільним 
обстрілом. Гуменюка прошила 
кулеметна черга, пробила йому 
печінку, вирвала нирку. Ще й во-
рожа граната рвонула позаду... 
«Старий» підтягнув пораненого 
бійця вище на башту танка, аж 
раптом вона почала крутитися – 
навідник хотів вдарити по «сепар-
ському» танку, який наздоганяв 
українців. Сергій Кушнір не втри-
мався від такого неочікуваного 
маневру, впав з башти. Його об-
личчя і груди заливала кров. Стар-
шина на все життя запам’ятав 
його яскраво-блакитні очі... Всі 
були впевнені, що Сергій загинув. 
На щастя, танкіст вижив, потра-
пивши в полон. Згодом «сепара-
тисти» водили його Донецьком 
як «кіборга». Після того як Сергій 
впав, Скрицький ще сильніше 

обійняв Андрія Гуменюка, запи-
тав: «Ти живий?» Той підняв ліву 
руку – живий! На ходу зробив 
йому знеболювальний укол. Біля 
шахти «Бутовка по наших знову 
почали гатити. В «Старого» влучи-
ли дві кулі. Пробили взуття (тан-
кісти були у валянках), але тіло 
не зачепили! «Жданівці», прори-
ваючись на швидкості і стріляю-
чи в усі боки по спалахах, дивом 
вціліли. Під час відходу ще один 
наш танк був підбитий, а його 
екіпаж потрапив у полон. Двоє з 
безстрашних українців – Богдан 
Пантюшенко та Іван Ляса – зали-
шаються в полоні сепаратистів і 
досі.

Результат операції – Путилів-
ський міст, чотири російські танки, 
БТР, кілька легковиків і вантажі-
вок, склад боєприпасів знищені. 
Коли Ждан і Скрицький поверну-
лися в підрозділ, фотографії зни-
щених під Путилівським мостом 
«сепарських» танків облетіли всі 
інформагентства. 

– Ввечері мені особисто за-
телефонував Президент України 
Петро Порошенко, – згадує стар-
шина Анатолій Скрицький. – По-
дякував за подвиг,  пообіцяв, що 
нагородить усіх, хто відзначився. 
І вже за дев’ять днів я  та мої по-
братими отримали ордени «За 
мужність» III ступеня.

Після бою біля Путилівського 
мосту в Інтернеті з’явилося відео, 
де бойовики з батальйону «Сома-
лі» брехали, що підрозділ «укро-
пів» хотів прорватися в Донецьк, 
але вони відбили атаку, загнали 
танки під міст і завалили його на 
них. Нібито навіть знищили понад 
30 «укропів». Але українців там 
було лише 12! Це механік-водій 
Сергій Кушнір, навідник гармати 
Андрій Гуменюк, командир танка 
Анатолій Ткаченко, механік-водій 
Дмитро Кірган, навідник Валерій 
Войготов, командир взводу Іван 
Ждан, механік-водій Віталій До-
бровольський, навідник Тарас Те-
одорович і старшина Скрицький. 

ДОСВІД У ЗАПАС НЕ ЙДЕ
Свого часу Анатолій Скрицький 

довго оббивав поріг військкомату, 

Танк «Сірко» старшини 
Скрицького безжально 
знищував «сепарську» 
бронетехніку
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Фото з сімейного архіву

щоб потрапити в зону АТО. Чолові-
ку постійно відмовляли через по-
важний вік. А потім вийшов Указ 
Президента, що можна призивати 
чоловіків до 60 років. Саме в цей 
час у зоні АТО загинув племінник 
Скрицького Олексій. Після цього 
доброволець вже не міг залиша-
тися вдома. Військкому сказав: 
«Все, тепер відмовити не зможе-
те. Вийшло розпорядження Пре-
зидента». Той відповів: «Якраз є 
рознарядка на танкістів. Ви ж під 
час строкової служби були танкіс-
том?» Через кілька днів Скрицько-
му зателефонували: «Не переду-
мали? Тоді завтра вранці чекаємо 
у військкоматі».

Анатолій Петрович потра-
пив до підрозділу, стовідсотково 
сформованого з мобілізованих 
військовослужбовців. Там Скриць-
кий став найстаршим бійцем ба-
тальйону, йому дали позивний 
«Старий».

Після підриву Путилівського 
мосту Ждан і Скрицький зали-
шилися на «Зеніті» і взяли актив-
ну участь у всіх наступних боях. 
У 95-й бригаді був танк «Сірко». 
Його надали екіпажу безстраш-
ного старшини замість втрачено-
го. Скрицький неодноразово ви-
їжджав на злітну смугу, викликав 
вогонь на себе і бив по вогневих 

точках ворога, щоб полегшити 
становище наших воїнів, які з 
останніх сил стояли на смерть у 
новому терміналі аеропорту. Піз-
ніше, під час боїв під Горлівкою, 
від сепаратистів надійшла інфор-
мація, що «Сірко» знищив дві са-
мохідні артилерійські установки 
і БТР російських найманців. У тих 
було двадцять «двохсотих» і по-
над сорок «трьохсотих». Потім 

була Авдіївка. Там танкістів об-
стрілювали, як за розкладом. Га-
тити з усіх видів озброєння по-
чинали о пів на дев’яту вечора і 
стихала «сепарська тріскотня» о 
п’ятій ранку…

На початку квітня 2016 року в 
Чернівцях відбулася церемонія 
нагородження орденом «Народ-
ний Герой України». Серед тих, хто 
отримав цю високу нагороду, був 
і танкіст 1-ї окремої танкової бри-
гади Анатолій Скрицький.

– Уявляєте, тільки в 58 років, 
коли демобілізувався після року 
служби в зоні АТО, я зрозумів, яке 
моє покликання в житті, – сказав 
під час церемонії нагороджен-
ня Анатолій Петрович. – Нарешті 
зрозумів, що ніякий я не інженер-
будівельник чи приватний підпри-
ємець, а справжнісінький танкіст!

Після «дембеля» герой тільки 
два місяці відпочивав удома. Його 
досвід став затребуваним в од-
ному із новостворених танкових 
підрозділів силового відомства. 
І Скрицький без вагань, пристав 
на пропозицію стати там замком-
взводу. Незабаром танкісти знову 
вирушають у зону АТО, щоб оста-
точно вигнати з нашої землі ро-
сійських найманців. 

Іван РИБ’ЯНЕЦЬ

Танкові екіпажи лейтенанта Ждана і старшини Скрицького 
підірвали Путилівський міст і склад боєприпасів батальйону 
«Сомалі»
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Старший навідник Олег Труш 
відчув запах горілої тканини і за-
питав хлопців, що це може тліти. 
Порох у самохідці був всюди, бо 
він висипається з гільз, а зібрати 
його неможливо. Прапорщик гля-
нув униз і відразу побачив спа-
лах! Встиг крикнути: «Всі з маши-
ни!» Коли вилазив сам, полум’я 
вже виривалося назовні. Олег діс-
тав 50 відсотків опіків шкіри.

До цього злощасного випадку 
екіпаж «Акації» з 1-ї окремої тан-
кової бригади вже півтора місяці 

ЗАЛІЗНІ ВОЇНИ

Його миттєва реакція врятувала життя екіпажу 
САУ «Акація». Влітку 2014 року біля населеного 
пункту Георгіївка артилеристи вели безперервний 
вогонь по противнику, щоб дати можливість 
нашим військам здійснити прорив із луганського 
аеропорту й вивезти звідти поранених. 
Гармаші знищили  ворожий «Град» і мінометну 
обслугу терористів. Несподівано замкнуло 
електропроводку, і всередині бойової машини 
все зайнялося за лічені секунди
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воював в підпорядкуванні колег 
з 30-ї окремої механізованої. Ра-
зом закріплювалися на рубежах 
при підходах до Старої Краснян-
ки й Рубіжного. Перший бойовий 
досвід гончарівські артилеристи 
здобули саме там.  Через те, що 
в мирний час посади механіків-
водіїв обіймали строковики, в 
зоні АТО таких фахівців катастро-
фічно бракувало. Головному сер-
жанту батареї прапорщику Олегу 
Трушу довелося терміново в бо-
йових умовах стати навідником. 

Також у батареї механіками-во-
діями стали офіцери. Наприклад, 
за важелі сіли капітан Радченко та 
полковник Кириченко. 

Підрозділи гончарівської тан-
кової бригади в зоні АТО були при-
дані багатьом військовим форму-
ванням. І вони робили все, що було 
в їхніх силах. Ніхто тоді не думав, 
що про їхні подвиги згадувати-
муть у контексті інших бригад.  Та 
про досягнення танкістів, зеніт-
ників та артилеристів 1-ї танкової  
можна говорити годинами, і вони 
не менш видатні та важливі, ніж, 
скажімо, бойові здобутки десант-
ників або ж спецпризначенців. 
Адже бійці цієї військової частини 
виходили з Дебальце-
вого, відстоювали лу-
ганський та донецький 
аеропорти, билися з во-
рогом за численні на-
селені пункти. 

О четвертій ранку 19 червня 
артилеристам вказали ціль, по 
якій треба було відпрацювати.

– Пролунала команда: «До 
бою!» Ми побігли до САУ. Не знаю, 
яким чином, але по нас та маши-
нах почали працювати ворожі 
міномети, – згадує Олег Труш. 
Тоді вперше побачив поранених 
товаришів і зрозумів всю небез-
пеку «руського миру». У нас було 
чотири «Акації», на підкріплення 
дали мінометну обслугу з іншої 
військової частини. Але офіцера 
там не було, на його посаді пере-

бував мобілізований. Тож  ко-
мандир нашої батареї майор 

Ющенко взяв обов’язки на 
себе. Бійці кажуть, 

що викладався на 200 відсотків. 
Важко було і тому, що працювати 
доводилося переважно вночі. 

А ніч приносила і свої «сюрп-
ризи». Одного разу на українські 
позиції майже відкрито пішли 
кадировці. Наші задля безпеки 
виставляли так звані  «секрети». 
Повз один із них і пройшли на-
йманці, не ховаючись і голосно 
розмовляючи російською зі спе-
цифічним для цих народів акцен-
том. «Секрет» швидко передав 
їхні координати і командир бата-
реї спрацював вчасно. 

Перші місяці протистояння 
були найгарячішими. А воювати 
із невидимим ворогом – найваж-
че. Артилерія стояла вздовж до-
ріг. Тож визначити потрібні коор-
динати, проїжджаючи легковим 
автомобілем з JPS-навігатором, 
місцевим прихильникам сепа-
ратистів було нескладно.  Отри-

мавши такі дані, найманці 
ставили міномет на «га-

зель» і били по наших, а 
потім дуже швидко тіка-

ли геть. Терористи   
тоді так знахаб-
ніли, що почали 
виставляти свої 
БМП та БТРи між 
житловими будин-
ками в самому Ру-
біжному. Ситуація 
загострювалась з 

О четвертій 
ртилеристам 
кій треба було 

Командир танкового батальйону Олександр Мороз (на фото перший зліва): 
«Бій біля Логвинового тривав не більше 20 хвилин. За цей час три наші танки 
БМ «Булат» знищили три російських Т-72. У перший поцілили з дистанції 
900 метрів»

У цей танк влучив 
ворожий снаряд, але 
динамічна система 
«Ніж» врятувала 
життя екіпажу 
старшого сержанта 
Володимира 
Костенка
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Терористи тоді так знахабніли, що почали виставляти свої БМП та БТРи між житловими будинками 

кожним днем. Бойовики укріплю-
вались у місті, а в шахтах влашто-
вували місця дислокації і склади 
з боєприпасами.  

Та вже за місяць їх там не було. 
Паралельно йшли вдалі бої за Сє-
веродонецьк. А потім артпідрозді-
ли першої танкової перекинули на 
підтримку десантників під час за-
чистки місцевості в районах Трьох-
ізбенки, Райгородка та Капітано-
вого. Адже, як кажуть командири, 
ні піхота, ні танкісти не підуть у 
масштабний наступ, поки не буде 
підтримки з боку артилерії.

Тож найбільш масованих об-
стрілів по противнику на Луган-
ському напрямку завдали саме 
гончарівські фахівці. Увесь диві-
зіон 1-ї танкової бригади переда-
ли в підпорядкування 128-ї окре-
мої гірсько-піхотної бригади. Її 
командир полковник Сергій Шеп-
тало дуже зрадів цьому, адже всі 
його артпідрозділи 2014 року пе-
ребували в Донецькій області. 

Він казав гармашам із Гонча-
рівського: «Я можу зараз сказа-
ти своїм бійцям, що за 5-6 кіло-
метрів стоїть артдивізіон, який 
може їх прикрити. Уявляєте, яка 
це для них моральна підтримка!».    

Захист аеропорту «Донецьк» в 
усіх асоціюється із «кіборгами»-
захисниками. Та не менше сил і 
життів поклали ті, хто був поруч. 
Серед них танкісти й мінометни-
ки 1-ї окремої танкової бригади. 
Ім’я безстрашного танкіста Во-
лодимира Татарчука з позивним 
«Теща» стало відомим на всю 
Україну. Він загинув, як герой. По-
двиг танкіста, який під прицілом 
ворога доправляв «кіборгам» че-
рез злітну смугу харчі й набої, не 
забуде ніхто.  Він був тоді чи не 
єдиним рятівником бійців та взі-
рцем для наслідування. 

Екіпаж іншого гончарівсько-
го танка Т-64 БМ «Булат» теж ви-
конував таку місію. Одного разу, 
повертаючись із аеропорту, на-
відник машини старший прапор-
щик Володимир Бакуменко поба-
чив ворожу позицію відразу біля 
злітної смуги й доповів команди-
ру. 

Рішення, яке прийняли тан-
кісти, увійшло в історію.  «Булат» 
за секунди розігнали до неймо-
вірної швидкості й, пролітаючи 
в буквальному сенсі цього слова 
повз засідку, з його гармати влуч-
но вистрілили по ворогу. Знявши 

цей епізод на відео, сепаратисти 
назвали його «Летающий танк» та 
виклали в Інтернет.

Поки танкісти робили свою 
справу, їх підтримували побрати-
ми – мінометники. Закріпившись 
у Пісках, вони мали накривати вог-
нем ті райони, де укріплювалися 
бандформування. Командир мі-
нометників майор Олександр Оку-
сок згадує: «У грудні 2014-го бої 
стали більш жорсткими, а в січні 
2015-го було зовсім гаряче. Арти-
лерія противника поливала нас 
добряче. Російські танки почали 
працювати відкрито: виходили на 
пряму наводку та розстрілювали 
термінал упритул». 

Те, що проти захисників аеро-
порту воювали не цивільні мешкан-
ці Донбасу, а елітні підрозділи РФ, 
майор Олександр Окусок впевне-
ний, бо ціллю його воїнів була саме 
Псковська дивізія: – Вони йшли 
штурмом сотнями, немов сарана. Я 
просто насипав туди мінами. Вони 
підступали до терміналу з півночі, 
а нам доводилося їх вражати з пів-
дня. Між нами було 7 км. Танки так 
далеко не поцілять. Тож надія була 
тільки на нас. Підрозділи артилерії 
також накривали цю піхоту. І що-

Терористи тоді так знахабніли, що почали виставляти свої БМП та БТРи між житловими будинками 

кожним днем. Бойовики укріплю-
вались у місті, а в шахтах влашто-
вували місця дислокації і склади 
з боєприпасами.  

Та вже за місяць їх там не було. 
Паралельно йшли вдалі бої за Сє-
веродонецьк. А потім артпідрозді-

Захист аеропорту «Донецьк» в 
усіх асоціюється із «кіборгами»-
захисниками. Та не менше сил і 
життів поклали ті, хто був поруч. 
Серед них танкісти й мінометни-
ки 1-ї окремої танкової бригади. 
Ім’я безстрашного танкіста Во-

цей епізод на відео,
назвали його «Летаю
виклали в Інтернет.

Поки танкісти р
справу, їх підтримув
ми – мінометники. З
у Пісках, вони мали на
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до першого поверху. І згодом до-
велось освоювати бомбосховище. 

Найбільше дісталося тим, хто 
залишився на території летови-
ща після відходу головних сил. 
Зв’язок із ними постійно перери-
вався, а якщо полковнику Лютику 
і вдавалося до них додзвонитися, 
він подумки повторював: «Аби не в 
останнє з ними говорив». На жаль, 
не всім судилося вийти живими. 
Вони ціною власних життів змогли 
зупинити російську чуму, яка ша-
леними темпами ширилася Дон-
басом. Хто цього не відчув на собі, 
може висловити думку, що такі 
людські жертви марні й невиправ-
дані. Та ті, хто по-справжньому 
боронив і боронить нашу землю, 
говорять зовсім інакше: «Нам це 
вдалося…». 

Галина ЖОЛТІКОВА

гранатомети, – розповідає майор. 
– Коли ми почали давати відпо-
відь, все затихало. 

Артилеристи працювали без 
планшетів – під рукою лише кар-
та та лінійка. І було всього два 
офіцери, які могли керувати вог-
нем, – полковник Таранюк та ма-
йор Окусок. Кожен з них і взяв на 
себе керівництво мінометними 
взводами. 

Начальник інженерної служби 
1-ї танкової полковник Олександр 
Лютик організував встановлення 
мінних загороджень навколо ле-
товища. Офіцер запевняє, що там 
було настільки надійно, що  і муха 
б не пролетіла. А з боку лісосмуги 
встановили сигнальні міни на ви-
падок, якщо б хтось із цивільних 
йшов, – щоб не напоровся на бо-
йові. Дозор виставили так, щоб у 
кожного був свій сектор обстрілу. 
Кожен знав, що робити, коли по-
мітить небезпеку. Тож летовище 
перебувало під пильним нагля-
дом. Проте ворожі снаряди до-
літали. На початку блокади бійці 
ховались у двоповерховій будівлі. 
Та набої пропалювали ї ї з даху аж 

йно таке траплялося, окупанти від-
разу ж просили перемир’я: забрати 
своїх «двохсотих».  

Наші мінометники працювали 
по черзі: одні стріляли, другі роз-
вантажували боєприпаси. Потім 
мінялися. 

Неабияку мужність виявили 
воїни 1-ї окремої танкової бри-
гади і в луганському аеропорту. 
Неймовірним здається, що всі, 
хто охороняв летовище протягом 
2,5 місяця, залишилися живі. Офі-
цери кажуть, що коли дивилися 
фільми про Другу світову та чита-
ли книжки, все уявлялося інакше. 
Картина змінилася з першими по-
раненими і першими обстрілами. 
Майор Окусок каже, що спершу, 
можливо, не вистачало коман-
дирського напору, і бійці боялися 
вийти з окопів. Тоді офіцер почав 
застосовувати тактику: «Роби, як 
я»: сам заряджав міномет, сам 
стріляв. Підлеглі дивилися і по-
вторювали. Почали довіряти. 

– В аеропорту з нами  стояли 
ще дві бригади – 80-та і 25-та. У 
них на озброєнні були кулемети 
та БМП, а в нас – вогнемети та 

Найбільше дісталося тим, хто залишився на території 
летовища після відходу головних сил. Зв’язок із ними 

постійно переривався, а якщо полковнику Лютику 
і вдавалося до них додзвонитися, він подумки 

повторював: «Аби не в останнє з ними говорив»

Артилеристи корегували вогонь під 
шквальними обстрілами противника 

до першого поверху. І згодом до-
велось освоювати бомбосховище. 

Найбільше дісталося тим, хто 
залишився на території летови-
ща після відходу головних сил. 
Зв’язок із ними постійно перери-
вався, а якщо полковнику Лютику 

Артилеристи корегували вогонь під 
шквальними обстрілами противника 
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Щоб виплеснути свою лють, 
вони кидали в українських бійців 
все, що було під рукою, а все, що 
роз’їдало їхнє нутро, виривалося 
назовні: «Тварюки! Вбивці! Фа-
шисти…».    

Таке шоу, влаштоване 24 серп-
ня 2014 року, звичайно, не могло 
не потішити хворого самолюбства 
прихильників терористів та бан-
дитів. На камеру розтоптували й 
шматували український прапор, 
радісно розмахували російськими 
триколорами. Володимир Сахне-
вич ішов і намагався не дивитися 
на них. «Парад полонених» пере-

ФАРТОВИЙФАРТОВИЙ

Він ішов проспектом Донецька в колоні полонених, а розлючений натовп 
здавався хижою тварюкою,  яку стримує озброєний конвой. Одурманені 
й оскаженілі місцеві жителі під впливом фантомної ідеї «руського миру» 
стали істотами, які прагнули помсти та крові. І що найжахливіше, 
не усвідомлювали головного – звідки в них це взялося 
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жив як страшний сон, але саме 
тоді промайнула думка: обміня-
ють. Адже їх знімали на телека-
мери, їх побачить вся країна…

А перед початком «дійства» 
за рогом адмінбудівлі із військо-
вополоненими провели «виховну 
роботу»: принижували та намага-
лися зламати морально. Офіцерів 
вишикували окремо від солдатів. 
За хвилину вийшов Захарченко в 
оточенні кількох ватажків бойо-
виків. Ті відразу почали кидати 
репліки: «Які ви офіцери, якщо 
піднімаєте руку на своїх людей?», 
«Чому ви сюди прийшли?..».

– Захарченко ставив запитан-
ня, а я дивився на нього і думав: 
ми з тобою, може, і зустрінемося, 
але ти вже будеш на моєму місці, 
– згадує Володимир. 

Із лютою ненавистю бандити 
обзивали наших військових «фа-
шистами» та «виродками». Сах-
невич не витерпів такої наруги й 
крикнув: «Це ви що тут робите?» 
Відразу ж наразився на побиття. 

Далі вони продовжували: «То 
що, ви, офіцери, підете попереду 
своїх солдатів?» Українці не вага-
лися ні секунди. Стали в перші дві 
шеренги та пішли.  Після кількох 
тижнів полону вони вже нічому 
не дивувалися. 

Утримували їх у будівлі СБУ 
Донецька. Перевели в архівне 
приміщення, тож спати довело-
ся на полицях, на яких нещодав-
но лежали документи. Особливо 
жорстоко бойовики поводилися 
із артилеристами та розвідника-
ми. Чомусь зненавиділи одного 
прапорщика: катували його та ви-
кликали на «допити» ледь не що-
дня. Полюбляли показувати бій-
цям відео, де нібито українські 
військові розстрілюють мирне 
населення. 

– Нас били постійно. Фізич-
но це витримати можна. Важко 
морально, – каже підполковник. 
– Тоді саме тема була: начеб-
то четвертований хлопчик біля 

Слов’янська. Та серед їхніх відео-
роликів жодного натяку на це не 
побачили. Коли запитали: «А де 
ж хлопчик?», бандити відповіли, 
мовляв, інформація засекречена.

Особливу цінність для них 
становили офіцери. По-перше, їх 
можна вигідно обміняти на своїх: 
наприклад, одного на трьох. А по-
друге, переманити на свій бік та 
скористатися їхніми знаннями та 
навичками у власних інтересах. 
Інколи такі «душевні розмови» 
здавалися Володимиру театром 
абсурду.

– Мені пропонували посаду 
начальника продзабезпечення в 
Сочі. Я зауважив, що на таку про-
позицію можу відповісти слова-
ми їхнього ідола. Вони відразу: 
якого ідола? Кажу: «Предавший 
первый раз, предаст и второй» – 
цитата Гітлера. За це дуже отри-
мав, і після цього в Сочі мені їхати 
не пропонували.                                      

За полоненими наглядали як 
найманці з Донеччини, так, і ка-
дирівці. Побачивши на шиї під-
полковника два хрестики (один 
пластмасовий, який дав батюшка 
перед боєм, а другий – золотий, 
батьківський подарунок на шіст-
надцятиріччя), відразу ж здерли. 
Володимир не розгубився: «Це 
не ваше, віддайте негайно!» Речі 
господарю таки повернули.

У полон Володимир потра-

«Все, що нас 
не вбиває, робить 

сильнішими...» 
В полон Володимир 

потрапив через 
зраду місцевих. 

Там дуже  хвилювався 
за близьких та рідних. 

Вдома залишилася 
дружина із 

півторарічним сином.  
Вони чекали – 

і це додавало сил
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пив через зраду місцевих меш-
канців. Засідку влаштували ка-
дирівці.  Кілька тижнів бандити 
придивлялися та вираховували 
маршрут колони, якою керував 
підполковник Сахневич. Щоночі 
він із бійцями вивозив із оточе-
ної ворогом Савур-Могили вбитих 
та поранених,  а туди доправляв 
підкріплення та боєприпаси. До 
найближчого населеного пункту 
Амвросіївка – 30 км. Без фар, не-
абиякий ризик, уночи робили по 
два рейди. До цього українські 
військові майже місяць тримали 
висоту. Та коли 19 серпня 2014 
року розвідники засікли колону 
техніки з 200 бойових машин, яка 
рухалася з боку російського кор-
дону, і українські артилеристи ї ї 
знищили, тоді все і почалося. 

Упродовж тижня Савур-Мо-
гилу й с. Петрівське рівняли із 
землею. Від вогню ворожої арти-
лерії та мінометів бійці ховалися 
біля обелісків і стели. Ґрунт там 
кам’яний, тож окопатися було не-
можливо, і навряд чи це допомо-
гло б. Гелікоптери, що мали при-
кривати та надавати допомогу, не 
могли пробитися  крізь щільний 
вогонь. Кілька гвинтокрилів було 
підбито. Єдина «дорога життя» 
вела на Амвросіївку. Командир 
бригади викликав до себе свого 
заступника підполковника Воло-
димира Сахневича і сказав, що на 
нього єдина надія. 

– У мене вся сім’я – медики. 
Мама та дружина – лікарі. Мож-
ливо, тому мені довірили цю мі-
сію, – розповідає Володимир. Я 
погодився, підійшов до солдата-
водія і кажу: ну що, брате, треба. 
Той відразу: якщо треба, тоді по-
їхали.

Під час поїздок використову-
вали навігатор. Як тільки вирива-
лися із оточення, відразу ж за ме-
трів 20-25 розривалися міни. Що 
буде за наступним поворотом, за-
ступник комбата не знав. 

Просто ставив перед собою 
мету: за всяку ціну  доправити 
людей до амвросіївської лікарні, 
інакше вони б не вижили. Поніве-
чені снарядами два ГАЗ-66 проби-
вали «дорогу життя» для тих, хто 
утримував висоту. Як можна було 
вижити та жодного разу не діста-
ти поранення, проходячи «по лезу 
ножа», для підполковника Сахне-
вича й досі залишається загадкою. 
«Напевне, я фартовий», – усміха-
ється офіцер. А всередині біль від 
пережитого, який виявляється у 
специфічному тембрі голосу та в 
сповнених смутку очах. 

– Майже щодоби з інших 
підрозділів прибувало по 10-15 

вояків для підкріплення. Біль-
шість військовослужбовців понад 
24 години  пробути там не могли. 
Постійний щільний вогонь, лобові 
зіткнення психологічно витрима-
ти важко. 

Місцеві підтримували кади-
рівців, російських найманців та 
донецьких «визволителів». Коли 
одного разу Володимир привіз 
до лікарні тяжкопораненого пол-
ковника Петра Потєхіна, лікарі 
відмовилися надавати йому до-
помогу. Тоді нічого іншого не за-
лишалося, як під дулом пістолета 
примусити медиків робити свою 
справу. 

– Ми їм туди ліки возили, 
вони навіть і це бояли-
ся брати. Одного ран-
ку я приїхав забрати 
наших військових, а 
вони розповіли, що 
вночі виставили 
охорону, бо бойо-
вики протягом 
доби завозили 
своїх поранених, 
– каже Володи-
мир.

Тож не дивно, 
що інформацію 
про переміщен-
ня машин у 
напрямку 
Са вур - М о г и -
ли бандитам 
довго шукати 
не довелося. 
20 серпня 
підполков-
нику Сахне-
вичу по-
с т а в и л и 
завдання: 

По захисниках Савур-Могили 
вели вогонь не лише 
банд-формування, 
а й російські курсанти-
артилеристи

2016

специфічному тембрі голосу та в 
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із командного пункту виїхати на 
Савур-Могилу, щоб доправити до 
підрозділу, яким командував пол-
ковник Гордєєв, провізію та набої.

– Зі мною були чотири вій-
ськовослужбовці. В Кутейнико-
вому мені дали ще дві санітарні 
машини, щоб зміг звідти забрати 
«200-х» та «300-х». 

Наші бійці, які вже не могли 
утримувати висоту, вночі зали-
шили Савур-Могилу, а ми зранку 
21-го поїхали до них. Вийшло так, 
що розминулися. А на дорозі нас 
вже чекали кадирівці.

Дорога до Савур-Могили про-
лягала під горою, вкритою тов-
стим шаром пилу. Тож колону 
можна було вирахувати по сірих 
клубах, які видно на кілька кіло-
метрів. Терористи дочекалися 
моменту, коли їм легше було влу-
чити в колону. Все сталося за ліче-
ні секунди. 

Володимир не відразу зрозу-
мів, що трапилося. Глянув у дзер-
кало і побачив, що з останньої 
машини бойовики витягують сол-
датів. Відразу відчинили і двер-

цята його машини. Всіх поклали 
на дорогу та почали кричати: «Ал-
лах акбар! Уши резать буду. Убить 
всех…» На українців вони наста-
вили «Мухи» та кулемети. 

Попереду – місяць полону, 
знущань та морального пригні-
чення. Та, як кажуть: «Все, що нас 
не вбиває, робить сильнішими...» 
Володимир хвилювався за близь-
ких та рідних. Вдома залишилася 
дружина із півторарічним сином.  
Вони чекали – і це додавало сил. 

– На кого мене поміняли, я 
досі не знаю, – каже підполков-
ник. – Коли до нас прийшли наші 
наглядачі та запитали, чи ми, офі-
цери, підемо в першу чергу на об-
мін, всі одностайно відмовилися. 
Сказали, щоб віддали поранених.       

Після повернення додому на-
лаштуватися на мирне життя Во-
лодимиру було доволі складно. 
З головою поринув у роботу та 
сімейні клопоти, щоб якось від-
воліктися від болючих споминів, 
які ятрять душу. 

Тоді українським бійцям бага-
то речей були незрозумілими та   

позбавленими здорового глузду. 
Приміром, те, що по захисниках 
Савур-Могили вели вогонь не 
лише бандформування, а й росій-
ські курсанти-артилеристи. 

– Там до кордону 12 км. Ми все 
бачили в оптику. Це в них такий 
собі полігон був, – каже офіцер. 
– У нас була одна із версій, що 
вони виїжджали і навіть не бачи-
ли, куди стріляють. За півгодини 
витратили боєкомплект і поїха-
ли. Ми їх добре бачили – юнаки 
в камуфляжах із нашивками  3-4 
курс.  

Багато чого не сприймалося, 
але доводилося холоднокровно 
виконувати свою роботу. І коли 
підполковник щоразу виїжджав 
дорогою до висоти, охопленої 
полум’ям, всі прожиті роки про-
бігали  перед очима. За миті зга-
дував, чого не зробив і що треба 
зробити. Щось всередині підка-
зувало, що повернеться, вціліє,  
адже він «фартовий», він на своїй 
землі і воює заради найціннішого 
– миру та життя.   

Галина ЖОЛТІКОВА

Впродовж тижня Савур-Могилу й с. Петрівське рівняли із землею. Від ворожого вогню артилерії та мінометів 
бійці ховалися біля обелісків і стели

із командного пункту виїхати на 
Савур-Могилу, щоб доправити до 
підрозділу, яким командував пол-
ковник Гордєєв, провізію та набої.

– Зі мною були чотири вій-
ськовослужбовці. В Кутейнико-
вому мені дали ще дві санітарні 

цята
на д
лах а
всех
вили

П
знущ

Впродовж тижня Савур-Могилу й с. Петрівсь
бійці ховалися біля обелісків і стели
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Çàðàç ó íüîãî ìàéæå íåìàº
â³ëüíîãî ÷àñó. Àäæå ðîáîòà íà-
÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ äâîñòîðîí-
íüîãî â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³òíèö-
òâà ïðè Ãåíåðàëüíîìó øòàá³
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïîòðåáóº
ìàêñèìàëüíî¿ çîñåðåäæåíîñò³,
óâàæíîñò³ é îïåðàòèâíîñò³ ó
ïðèéíÿòò³ ð³øåíü. Àëå òîä³ â³í îá-
ðàâ ³íøèé øëÿõ. Çàê³í÷èâøè ³ç
÷åðâîíèì äèïëîìîì Õàðê³âñüêå
ðàä³îåëåêòðîííå ó÷èëèùå, ÷îëî-
â³ê âèð³øèâ íå ãàÿòè æîäíî¿ ìîæ-

ëèâîñò³ é ïðîäîâæóâàòè íàáóâàòè
íîâ³ çíàííÿ. Ìîëîäà óêðà¿íñüêà
äåðæàâà ðîáèëà ïåðø³ êðîêè, é
â³éñüêîâèê ÷óäîâî ðîçóì³â, ùî ö³
çì³íè çàâòðà ïîòðåáóâàòèìóòü
îñâ³÷åíèõ êàäð³â. Òîæ, êîëè ñëó-
æèâ â îäí³é ³ç ÷àñòèíè Â³éñüêîâî-
Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë, äèñëîêîâàí³é ó
Â³ííèö³,  áåç âàãàíü ñòàâ ñëóõà÷åì
êóðñ³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè.

– Íàø³ ïàðòíåðè íå ðîáëÿòü
ïðîáëåìè ç³ âñòóïó Óêðà¿íè äî
Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íîãî àëüÿíñó, –

òåðïëÿ÷å ïîÿñíþº ïîçèö³þ íà-
øèõ ì³æíàðîäíèõ ñï³âòîâàðèø³â
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ äâîñòî-
ðîííüîãî â³éñüêîâîãî ñï³âðîá³ò-
íèöòâà. – Ïèòàííÿ â òîìó, à ùî
Óêðà¿íà çìîæå ïðèâíåñòè íîâîãî
é ÿê³ñíîãî â öþ ñèñòåìó. Ñëàáê³
êðà¿íè í³êîìó íå ïîòð³áí³.

À øëÿõ äî ÷ëåíñòâà ó Äîãîâîð³
êîëåêòèâíî¿ áåçïåêè ëåæèòü ÷å-
ðåç... íàâ÷àííÿ. Ïîïðè òå, ùî íà-
øà êðà¿íà ìàº äîñèòü òàêè ñîë³ä-
íèé àâòîðèòåò çàâäÿêè ó÷àñò³ â

Çàê³í÷èâøè âîñüìèé
êëàñ, â³í ï³ä³éøîâ äî
áàòüêà ç ïðîõàííÿì
äîçâîëèòè íå ïðîäîâ-
æóâàòè íàâ÷àííÿ â øêî-
ë³, à çäîáóâàòè ïðîôå-
ñ³þ. ×îëîâ³ê ñïîê³éíî
âèñëóõàâ ñèíà ³ çàïðî-
ïîíóâàâ éîìó ðó÷íîþ
ïèëêîþ ïîïèëÿòè âàæê³
êîëîäè, ùî ç âåñíè ëå-
æàëè íà ïîäâ³ð’¿. 
Â þíàêà íà öå ï³øîâ
òèæäåíü, ÿêèé â³í çà-
âåðøèâ ³ç êðèâàâèìè
ìîçîëÿìè íà äîëîíÿõ.
Ïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó
â³í òîä³ òàêè çäîáóâ. À ³ç
ñâîºð³äíîãî áàòüêîâîãî
óðîêó çàñâî¿â íàéãîëîâ-
í³øå: íå áîÿòèñÿ áðàòè-
ñÿ çà ñêëàäí³ ñïðàâè é
äîâîäèòè ¿õ äî ê³íöÿ.
Ïîëêîâíèê Ãåííàä³é
Êîâàëåíêî ³ çàðàç ïåðå-
êîíàíèé, ùî ö³ëåñïðÿ-
ìîâàí³ñòü – âàæëèâà
ÿê³ñòü íå ëèøå äëÿ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâöÿ, àëå é
äëÿ ö³ëî¿ äåðæàâè

КОВАЛЕНКОВІ
КОЛОДИ
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ð³çíîìàí³òíèõ ì³æíàðîäíèõ îïå-
ðàö³ÿõ òà  ùå é ç íåäàâíüîãî ÷àñó
âîëîä³º óí³êàëüíèì ïðàêòè÷íèì
äîñâ³äîì ïðîòèáîðñòâà ó ã³áðèä-
í³é â³éí³, áàãàòî ãàëóçåé â³éñüêî-
âî¿ ñïðàâè ùå ïîòð³áíî ðîçáóäî-
âóâàòè çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàí-
äàðòàìè. Ïîëêîâíèê Êîâàëåíêî
òâåðäî ïåðåêîíàíèé, ùî âîðîæà
àãðåñ³ÿ â³äêðèëà ó ÇÑ òàêèé ïî-
òåíö³àë, ïðî ÿêèé íàâ³òü í³õòî ³ç
íàñ íå çäîãàäóâàâñÿ. Àäæå íàé-
ö³íí³øå – íå òåîð³ÿ, à ïðàêòèêà.
Áðèòàíñüê³ ³íñòðóêòîðè ïåðåéìà-
þòü äîñâ³ä ïîëüîâî¿ ìåäèöèíè
ñàìå â íàñ. Êëàñè÷í³ ìåòîäè, êîëè
ïîðàíåíîãî ïîòð³áíî áóëî áóäü-
ùî â³äòÿãíóòè ç ïîëÿ áîþ, ó íàø
÷àñ óæå íå ä³þòü. Í³õòî íå äàñòü
ãàðàíò³¿, ùî ïîñòðàæäàëèé – íå
«ïðèìàíêà» äëÿ áîéîâèõ ïîáðà-
òèì³â. Òîìó âñå ïîòð³áíî ðîáèòè
äîñèòü øâèäêî é çëàãîäæåíî.
Ñòàâëÿ÷è ïð³îðèòåòîì êîëåêòèâ-
íó áåçïåêó ãðóïè. 

Ïðî ö³íí³ñòü ñàìå ïðàêòè÷íèõ
çíàíü Ãåííàä³é Àíàòîë³éîâè÷ çíàº
ç âëàñíîãî äîñâ³äó. Çàéìàþ÷èñü
äâîñòîðîíí³ì ñï³âðîá³òíèöòâîì
óæå ïîíàä 4 ðîêè, â³éñüêîâèé ïî-
ì³òèâ, ùî íàéá³ëüøå ºâðîïåéö³ é
àìåðèêàíö³ ö³íóþòü ó ëþäèí³
çäàòí³ñòü ïðèëàøòîâóâàòèñÿ äî
íîâèõ îáñòàâèí ³ êîðèñòóâàòèñÿ
íàéìåíøîþ ìîæëèâ³ñòþ çäîáóòè
íîâ³ çíàííÿ. 

Ñàì ÷îëîâ³ê òåæ íåîäíîðàçî-
âî îòðèìóâàâ çàïðîøåííÿ íà
íàâ÷àííÿ. Öå ³ 12-òèæíåâ³ êóðñè
ìîâíî¿ ï³äãîòîâêè ó Âåëèê³é Áðè-
òàí³¿, é Áàëò³éñüêèé îáîðîííèé

êîëåäæ â Åñòîí³¿. Ãåííàä³é Àíàòî-
ë³éîâè÷ ³ç ðàä³ñòþ çãàäóº ò³ ÷àñè.
Ñèñòåìà âèêëàäàííÿ, ç ÿêîþ â³í
ç³òêíóâñÿ ó ºâðîïåéñüêèõ íàâ-
÷àëüíèõ çàêëàäàõ, êàðäèíàëüíî
ð³çíèëàñÿ ³ç çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ â
Óêðà¿í³. ² ìîâè áóòè íå ìîãëî ïðî
ÿê³ñü ñòàíäàðòí³ ï³âòîðàãîäèíí³
íà÷èòêè ëåêö³é. Êîëîñàëüíà óâàãà
ïðèä³ëÿëàñÿ ñàìîîñâ³ò³ ñòóäåí-
ò³â, ùî äàâàëî ìîæëèâ³ñòü íå ëè-
øå íà ïðàêòèö³ ïîáà÷èòè ñïðàâ-
æí³ íàì³ðè òà ö³ë³ íîâîïðèáóëèõ,
àëå é íàâ÷èòè â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â ðîçïîðÿäæàòèñÿ âëàñíèì ÷à-
ñîì ³ ïðèéìàòè ð³øåííÿ. Òà é âèê-
ëàäà÷³ òàì áóëè íå çîâñ³ì çâè-
÷àéí³ – ïðàêòèêè, ñïðàâæí³
ôàõ³âö³ ñâîº¿ ñïðàâè, ÿêèõ çàïðî-
øóâàëè ä³ëèòèñÿ íàáóòèìè çíàí-
íÿìè ç³ ñòóäåíòàìè é êóðñàíòà-
ìè. Á³ëüøå òîãî, êîæíà êðà¿íà
â³äïîâ³äàëà çà ñâ³é íàïðÿì ï³äãî-
òîâêè. Òàê, îñíîâí³ ï³õîòí³ êóðñè
âèêëàäàëè ôàõ³âö³ ³ç ÑØÀ, â³é-
ñüêîâî-ìîðñüê³ îïåðàö³¿ – ôàõ³â-
ö³ ³ç Âåëèêîáðèòàí³¿, ëîã³ñòèêó –
ôðàíöóçè, àðòèëåð³þ – í³ìö³. Òà-
êèé ï³äõ³ä çàáåçïå÷èâ íàéîïòè-
ìàëüí³øå çàñâîºííÿ ïðàêòè÷íèõ
çíàíü çà äîñèòü êîðîòê³ òåðì³íè.
Íàïðèê³íö³ íàâ÷àííÿ Ãåííàä³þ
Êîâàëåíêó äîâåëîñÿ ïðîéòè íåñ-
ïîä³âàíå âèïðîáóâàííÿ íà
Áëèçüêîìó Ñõîä³ ³ç ïðàêòè÷íèì
çàñòîñóâàííÿì íàáóòèõ íàâè÷îê,
àáè ïåðåêîíàòèñÿ â ¿õí³é åôåê-
òèâíîñò³. 

Ïîëêîâíèêîâ³ Êîâàëåíêó òà-
êîæ äîâåëîñÿ íåîäíîðàçîâî âèñ-
òóïàòè íà ³ìïðîâ³çîâàíèõ áðè-

ô³íãàõ ÷åðåç íàäçâè÷àéíèé ³íòå-
ðåñ öèâ³ë³çîâàíîãî ñâ³òó äî íàøî¿
äåðæàâè. Â³éñüêîâèê äîêëàäíî
ðîç’ÿñíþâàâ ºâðîïåéñüêèì êîëå-
ãàì ñïðàâæí³é ñòàí ðå÷åé â Óêðà¿-
í³. Àäæå ì³ñöåâà ïðåñà ïîäàâàëà
ëèøå îãëÿä ôàêò³â áåç ãëèáîêîãî
àíàë³çó ïðè÷èí. 

– Çàðàç Óêðà¿íà çíàõîäèòüñÿ
íà òîìó øëÿõó, êîòðèé êðà¿íè
Áàëò³¿ ïðîéøëè íà ïî÷àòêó 90-õ
ðîê³â. Äëÿ íèõ êëþ÷îâó ðîëü òîä³
â³ä³ãðàëà äîïîìîãà ñêàíäèíàâ-
ñüêèõ êðà¿í, – ãîâîðèòü Ãåííàä³é
Êîâàëåíêî. Íàéãîëîâí³øå äëÿ íàñ
– öå ïîðîçóì³ííÿ ³ç ºâðîïåé-
ñüêîþ ñï³ëüíîòîþ. À âîíî íå ìîæ-
ëèâå áåç ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â.

² â ö³é öàðèí³ óïðàâë³ííþ
äâîñòîðîííüîãî â³éñüêîâîãî ñï³â-
ðîá³òíèöòâà é îñîáèñòî ïîëêîâ-
íèêîâ³ Êîâàëåíêó º ÷èì ïèøàòè-
ñÿ. Òàê, çà ó÷àñòþ Êàíàäè ïðîâå-
äåíî íèçêó áëàãîä³éíèõ çàõîä³â
äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ¿õí³õ
ñ³ìåé. Òàêîæ êðà¿íà  äîïîìîãëà ³ç
ðåàá³ë³òàö³ºþ ïîðàíåíèõ. 

Ïîãëèáèëàñÿ ñï³âïðàöÿ ç Ãðó-
ç³ºþ. Àäæå óìîâè, â ÿêèõ ðîçâèâà-
ºòüñÿ êðà¿íà, äóæå áëèçüê³ äî òèõ,
â ÿêèõ çàðàç ïåðåáóâàº Óêðà¿íà.
Òèì ïà÷å, ùî êðà¿íà âèíîãðàäàð³â
³ ãîðö³â é  ñàìà ïîð³âíÿíî íåäàâ-
íî çàçíàëà âîðîæî¿ àãðåñ³¿.

Òóðå÷÷èíà ãîñòèííî ïðèéíÿëà
ó÷àñíèê³â ÀÒÎ íà äâîòèæíåâèé
â³äïî÷èíîê, çàáåçïå÷èâøè âñ³ íå-
îáõ³äí³ óìîâè.

Íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì ìî-
ìåíòîì äëÿ Óêðà¿íè º ó÷àñòü ó
«Âèøåãðàäñüê³é ÷åòâ³ðö³». 

Система викладання у Балтійському оборонному коледжі кардинально різниться від загальноприйнятої в Україні.
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– Ðîçóì³ºòå, æîäíà ìîäåëü,
ÿêîþ á âîíà íå áóëà õîðîøîþ, íå
ìîæå ä³ÿòè â íîâèõ óìîâàõ òàê
ñàìî äîáðå, ÿê ó êðà¿í³, äå ìè ¿ ¿
çàïîçè÷èëè, – ðîçì³ðêîâóº ïîë-
êîâíèê, – Òîìó ðåã³îíàëüíèé àñ-
ïåêò äîñèòü âàæëèâèé äëÿ íàñ.
Öå – ÿê åêñïåðèìåíòàëüíèé
ìàéäàí÷èê äëÿ âñüîãî íàáóòîãî
íàìè äîñâ³äó.

Òà é ñàìà íàøà äåðæàâà çàðàç
íàãàäóº âåëåòåíñüêå åêñïåðè-
ìåíòàëüíå ïîëå. Ãåííàä³é Êîâà-
ëåíêî øêîäóº ëèøå ïðî: íàäçâè-
÷àéíî âèñîêó ö³íó çà çì³íè, îï-
ëà÷åí³ ëþäñüêîþ êðîâ’þ. Àëå ìè
íå îäí³. Ñâ³ò íå ëèøå íàäàº íàì
ïîñèëüíó äîïîìîãó, àëå é óâàæ-
íî ñë³äêóº çà Óêðà¿íîþ. Â³éíà,
ÿêó íàø³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³ âå-
äóòü ³ç êðà¿íîþ-àãðåñîðîì, óí³-
êàëüíà. Öå â³éíà ÕÕ² ñòîë³òòÿ ³ç
çàñòîñóâàííÿì ³íôîðìàö³éíîãî
òèñêó é íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é. Â³ä-
ñë³äêîâóþ÷è ñèòóàö³þ â ðåàëü-
íîìó ÷àñ³, ºâðîïåéñüê³ äåðæàâè
ðîçðîáëÿþòü íîâ³ åôåêòèâí³ âè-
äè îçáðîºííÿ é çì³íþþòü òàê-
òè÷í³ ïðèéîìè. Ïîïåðåäæåíèé –
îòæå, îçáðîºíèé.

– Âñ³ ïðåêðàñíî ðîçóì³þòü:
ÿêùî, áîðîíè áîæå, íå âñòî¿òü
Óêðà¿íà, òî íàñòóïíèìè æåðòâà-
ìè àãðåñîðà ñòàíóòü êðà¿íè Áàë-
ò³¿ òà áëèçüêîãî çàðóá³ææÿ, – êî-
ìåíòóº ïîëêîâíèê Êîâàëåíêî, –
Ó íàñ çàðàç äóæå áàãàòî ïðîá-

ëåì.  Íàéãîëîâí³øà – ð³çíèö³
ï³äõîä³â äî êîìàíäóâàííÿ â ªâ-
ðîï³ é Óêðà¿í³. Òàì ñåðæàíòîâ³
íàäàºòüñÿ ³í³ö³àòèâíà ðîëü. Ïî
ñóò³ ñâî¿é, â³í ìàº çà ïîòðåáè çà-
ì³íèòè êîìàíäèðà. À íàì äî öüî-
ãî ïîòð³áíî ùå ïðèõîäèòè. Òàê
ñàìî ³ ç äîêóìåíòàìè. Ñòàòóòè,
íàêàçè, ðîçïîðÿäæåííÿ – âîíè
âñ³ ìàþòü íå çàâàæàòè ïðàêòè÷-
íîìó ïðîâåäåííþ ä³é. ×îìó â
ïåðø³ ì³ñÿö³ ÀÒÎ ìè çàçíàëè
âòðàò?! Òà òîìó, ùî âñå áóëî ïî-
áóäîâàíå ùå íà ðàäÿíñüê³é ñòðà-
òåã³¿. Ïðîòèâíèê çíàâ öå, ïðîðà-
õîâóâàâ çàçäàëåã³äü ³ çàâäàâàâ
êîíòðóäàðè. 

Ùîá íàäàë³ óíåìîæëèâëþâà-
òè òàê³ ìîìåíòè, é ³ñíóº ò³ñíå

ñï³âðîá³òíèöòâî Óêðà¿íè ç ì³æ-
íàðîäíèìè ïàðòíåðàìè.

– Âîíè çàö³êàâëåí³ â òîìó,
ùîá íå ëèøå äàòè íàì ðèáó, à ùå
é âóäêó, ùîá ìè íàâ÷èëèñÿ çäî-
áóâàòè äëÿ ñåáå ïîæèâó», – ïðî-
äîâæóº Ãåííàä³é Ïåòðîâè÷.

Ç ëèñòîïàäà ìèíóëîãî ðîêó
êàíàäñüê³ òà àìåðèêàíñüê³ ôà-
õ³âö³ ãîòóþòü íàøèõ â³éñüêîâèõ ó
ßâîðîâ³. Ç òðàâíÿ áðèòàíö³ çä³é-
ñíþþòü ï³äãîòîâêó íà ïîë³ãîíàõ
Ê³ðîâîãðàäùèíè òà Õìåëüíè÷èí-
íè, Ìèêîëà¿âùèíè. Ð³âíåíùèíè
òà ó íàâ÷àëüíîìó öåíòð³ «Äåñíà»
ï³ä Êèºâîì.

Öå íå ëèøå âèñîêîêëàñíà ï³ä-
ãîòîâêà íàøèõ â³éñüêîâèê³â. Óê-
ðà¿íö³ áà÷àòü ï³äòðèìêó öèâ³ë³-
çîâàíîãî ñâ³òó, ùî äîäàº íàì ñèë
ïåðåáîðþâàòè òðóäíîù³ é íå
çâåðòàòè ç ïðàâèëüíîãî øëÿõó.

Òàê ñàìî íå çðàäèâ ñâî¿ì ïëà-
íàì ³ ïîëêîâíèê Êîâàëåíêî. ², õî-
÷à Ãåííàä³þ Àíàòîë³éîâè÷ó ëåäü
âèñòà÷àº ÷àñó, ùîá â³äâ³äàòè ñòà-
ðåíüêó ìàìó é ïðèä³ëèòè óâàãó
êðàñóí³-äîíå÷ö³, ÷îëîâ³ê íå øêî-
äóº ÷åðåç ñâ³é âèá³ð.

– ß ç æàõîì äóìàþ ïðî òå, ÿê
áè ì³ã çàéìàòèñÿ íåëþáîþ ñïðà-
âîþ, – â³äâåðòî ç³çíàºòüñÿ â³í.
– À äâîñòîðîíí³ â³äíîñèíè… Âè
íàâ³òü íå óÿâëÿºòå, ùî öå òàêå!
Öå æ òàêèé ìàéäàí÷èê äëÿ òâîð-
÷îñò³. À áåç òâîð÷îñò³ â æèòò³ óçà-
ãàë³ áóëî á áóäåííèì ³ íåö³êà-
âèì.

Îëåêñàíäðà ÂÀÑÈËÅÍÊÎ

СЛУЖУ БАТЬКІВЩИНІ 
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ÇÀÐÀÄÈ Ð²ÄÍÈÕ
ÒÀ Â²Ò×ÈÇÍÈ

Êðàìàòîðñüê óæå íå îäèí
äåíü ïåðåáóâàâ ï³ä êîíòðîëåì
óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèê³â,  ïðîòå
é ìåøêàíö³, é ãîñò³ ïî÷óâàëèñÿ íå
äóæå çàòèøíî. 

Íà âóëèöÿõ ì³ñòà, ïîïðè ïîã³ä-
íèé ë³òí³é äåíü, áóëî ìàëîëþäíî.
Íåïðèâ³òíî âèãëÿäàëè íàâ³òü ïî-
ðîæí³ ëàâî÷êè  é ï³ñî÷íèö³ ç äåíå-
äå çàáóòèìè ìàëå÷îþ çàáàâêàìè. 

Â³í ùå ðàç îçèðíóâñÿ ³ ïîáà-
÷èâ ¿õ. Ìîëîäà ïàðà, çîäÿãíåíà ó
âèøèâàíêè, ñòîÿëà çîâñ³ì íåäà-
ëåêî â³ä âîÿê³â. À ïîðÿä ³ç íèìè,
â÷åïèâøèñü â ìàìèíó ðóêó, – ä³â-
÷èíêà. Íà âèãëÿä – ðîêè ÷îòèðè.
Ñåðéîçíà òàêà. Âîíà íà ìèòü çóñ-
òð³ëàñÿ  ïîãëÿäîì ³ç Ìèêîëîþ é
óñì³õíóëàñÿ. Ñîëäàòîâ³ àæ ïîñâ³ò-

ë³øàëî íà äóø³ â³ä òîãî äèòÿ÷îãî
óñì³õó. Ïðèäèâèâñÿ ïèëüí³øå – é
çàëåäâå âòðèìàâ âèãóê çäèâóâàí-
íÿ. Ó Êðàìàòîðñüêó, äå ùå ïîëî-
âèíà øèáîê ñêàëèëàñÿ ãîñòðÿêà-
ìè é ïîäåêóäè ïîñåðåä âóëèö³
ìîæíà áóëî íàäèáàòè ã³ëüçó àáî
îñêîëîê ñíàðÿäó... Ó Êðàìàòîð-
ñüêó, äå äåÿê³ íå ãðåáóâàëè ï³ä-
òðèìóâàòè áîéîâèê³â, á³ëî¿ äíèíè
ñòîÿëà ä³â÷èíêà, ó êîñè ÿêî¿ áóëè
âïëåòåí³ æîâòî-áëàêèòí³ ñòð³÷êè. 

Ìàëà ïîìàõàëà â³éñüêîâèêàì
ðóêîþ, âçÿëà ïàêåò, ÿêèé áóâ ÷è
íå âäâ³÷³ á³ëüøèé çà íå¿, é ïîïðÿ-
ìóâàëà äî ìàøèíè.

– Äÿäÿ, íà! – çàÿâèëà óïåâíå-
íî, ÷îìóñü ñàìå Ìèêîë³ ïðîñòÿãà-
þ÷è ïàêåò.

À ñîëäàò ñòîÿâ ³ ìîâ÷êè äèâèâ-
ñÿ â çåìëþ. Áðàòè áóäü-ùî â ì³ñ-
öåâîãî íàñåëåííÿ áóëî êàòåãî-
ðè÷íî çàáîðîíåíî. Ìèëèé âåäìå-
äèê ÷è ñëîíèê ìîãëè âèÿâèòèñÿ
ñàìîðîáíîþ áîìáîþ. À ùî ìîãëî
áóòè ïðèõîâàíî ó íåâèííèõ, íà
ïåðøèé ïîãëÿä, ïàêóíêàõ – ãîä³ é
êàçàòè.

– Äÿäÿ, íà!  – öüîãî ðàçó âæå
òðîõè ðîçãóáëåíî ïîâòîðèëà äè-
òèíà. Ìîâëÿâ, ÷îãî æ íå áåðåø?

Ìèêîëà Ìîë÷àí êðàñíîìîâíî
ïîäèâèâñÿ íà òîâàðèø³â. Ñòàð-
øèé òåæ ç³òõíóâ ³ ùå ðàç êèíóâ
ïîãëÿä ó á³ê ìîëîäî¿ ïàðè, ïîò³ì
íà ä³â÷èíêó. À òîä³ ëåäü ïîì³òíî
êèâíóâ ãîëîâîþ íà çíàê äîçâîëó. 

Ïàêóíîê áóëî âçÿòî. Ùàñëèâà

Ìèêîëà Ìîë÷àí çðîáèâ
êðîê ³ â³ä³éøîâ â³ä àâòî. Á³-
ëÿ ïðîïå÷åíîãî ñîíöåì «çà-
ë³çíîãî êîíÿ» âàæêî äèõà-
ëîñü. Ñòàðøèé  ñïåöï³äðîç-
ä³ëó, ùî êîðåãóâàâ ä³¿ â³é-
ñüêîâèõ ó ì³ñò³, ïîãëÿäàâ â
éîãî á³ê íåâäîâîëåíî, àëå
í³÷îãî íå ñêàçàâ. Ìèêîëà ïî-
÷óâ çà ñïèíîþ øåï³ò – áî-
éîâ³ òîâàðèø³ ïðî ùîñü
æâàâî ñïåðå÷àëèñÿ. Ïðî
âñÿê âèïàäîê ñîëäàò îçèð-
íóâñÿ íàâêîëî. Ñòàðåíüêà
áàáöÿ á³ëÿ ìàãàçèíó ïîðïà-
ëàñÿ â ñóìö³, íà ïðîòèëåæ-
íîìó áîö³ âóëèö³ ÷îëîâ³êè
é æ³íêè ÷åêàëè íà àâòîáóñ.
Í³÷îãî îñîáëèâîãî
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äèòèíà ï³äñòðèáîì ïîá³ãëà äî ìà-
ìè é ùîñü ðàä³ñíî çàùåáåòàëà
æ³íö³ ò³ºþ ñâîºð³äíîþ äèòÿ÷îþ
ìîâîþ, ÿêó ðîçóì³þòü ëèøå ìàìè
é áàáóñ³. 

Ñîëäàò çàçèðíóâ äî ïàêåòà. Â
íüîìó ëåæàëè ñîëîäîù³ é äèòÿ÷³
ìàëþíêè…

À ê³ëüêîìà ðîêàìè ðàí³øå Ìè-
êîëà Ìîë÷àí ³ ãàäêè íå ìàâ, ùî
ïîâ’ÿæå ñâîº æèòòÿ ç â³ñüêîâîþ
ñïðàâîþ. 

«Ñëóæáà â àðì³¿ ïî÷åñíà, àëå
íåâäÿ÷íà», – ÷àñòî êàçàâ õëîïöå-
â³ áàòüêî, êîòðèé ñàì íå îäèí ð³ê
â³ääàâ ñëóæá³ ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ.
×îëîâ³ê ìð³ÿâ, ùîá ñèí çäîáóâ
öèâ³ëüíó ïðîôåñ³þ. 

«Ñê³ëüêè ñåáå ïàì’ÿòàþ, â ðî-
äèí³ çàâæäè âåëèêà óâàãà ïðèä³-
ëÿëàñÿ ìîºìó íàâ÷àííþ, – çãàäóº
Ìèêîëà.

Òîæ íå äèâíî, ùî þíàê â÷èâñÿ
äîáðå. Áåç îñîáëèâèõ ïðîáëåì
ï³ñëÿ øêîëè âñòóïèâ äî Óêðà¿í-
ñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó
ô³íàíñ³â òà ì³æíàðîäíî¿ òîðã³âë³,
ïî÷àâ îïàíîâóâàòè ñïåö³àëüí³ñòü
«Ì³æíàðîäíà åêîíîì³êà». Àëå
Ìèêîëà ùå íà ïåðøèõ ïàðàõ ç ïî-
äèâîì ïîì³òèâ, ùî äåäàë³ ÷à-
ñò³øå íà ëåêö³ÿõ â³äâîë³êàºòüñÿ.
Òî çãàäóº êîëèñü ïðî÷èòàíå, òî
äóìàº, ÷èì çàðàç áàòüêî íà ñëóæ-

á³ ìîæå çàéìàòèñÿ. ×åðåç ï³âðîêó
îñòàòî÷íî çðîçóì³â, ùî íàâ÷àííÿ
â öèâ³ëüíîìó âèø³  – «íå éîãî».
Àáè íå ñòàâàòè äëÿ áàòüê³â òÿãà-
ðåì (àäæå ìàº ùå ìîëîäøèõ áðà-
òèê³â ³ ñåñòðè÷êó), þíàê âëàøòó-
âàâñÿ íà ðîáîòó.

– ß ïðàöþâàâ íà ð³çíèõ ðîáî-
òàõ. Íà ñòðîêîâó ñëóæáó ïðèçâà-
ëè, êîëè ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ âè-
êîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â ³íæåíåðà ç
îáëàäíàííÿ êàáåëüíèõ ìåðåæ, –
ä³ëèòüñÿ ñïîãàäàìè Ìèêîëà Ìîë-
÷àí. –  ² îò ï³ñëÿ ñåìè ì³ñÿö³â â
àðì³¿ ÿ ðîçóì³þ, ùî â³éñüêîâå

æèòòÿ ìåí³ äî âïîäîáè. Ïî ñèëàõ.
² þíàê ïðîäîâæèâ  ñëóæáó çà

êîíòðàêòîì. 
ßêùî ð³äí³ â³äðàçó ï³äòðèìà-

ëè æèòòºâèé âèá³ð Ìèêîëè, òî
äðóç³ é îäíîë³òêè â³äâåðòî íå ðî-
çóì³ëè. Éøîâ 2009 ð³ê. ²íêîëè
þíàêîâ³ é íà âóëèöþ âèõîäèòè ó
â³éñüêîâîìó îäíîñòðî¿  íå õîò³ëî-
ñÿ – ñò³ëüêè â³ä÷óâàâ íà ñîá³ êî-
ëþ÷èõ ³ íåïðèÿçíèõ ïîãëÿä³â. Äî-
õîäèëî äî òîãî, ùî äåõòî â³äâåðòî
ãëóçóâàâ ç ìîëîäîãî â³éñüêîâîãî.
Àëå Ìèêîëà  áóâ íà âñ³ ñòî â³äñîò-
ê³â óïåâíåíèé ó ïðàâèëüíîñò³
ñâîãî âèáîðó.

– ßêùî ÿ ïîâåðòàþñÿ ââå÷åð³
ç³ ñëóæáè âêðàé ñòîìëåíèé, à
âðàíö³ ÿ éäó é óñì³õàþñÿ, òî öå
çíà÷èòü ëèøå îäíå: ÿ çàéìàþñü ó
ñâîºìó æèòò³ òèì, ÷èì ïîòð³áíî,
– ä³ëèòüñÿ äîñâ³äîì Ìèêîëà Ìîë-
÷àí.

Òàêà æèòòºñòâåðäí³ñòü ³ ïðàã-
íåííÿ áóòè â óñüîìó ïðîôåñ³îíà-
ëîì äîïîìîãëè Ìèêîë³ â çîí³ ïðî-
âåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïå-
ðàö³¿.

Çâè÷àéíî, â³í ïðîõîäèâ ñïåö-
ï³äãîòîâêó. Äîáðå ðîçóì³â, äëÿ
÷îãî öå ðîáèòü. Àäæå ³ñïèòîì äëÿ
íüîãî ñòàíóòü áîéîâ³ ä³¿. 

Ñïî÷àòêó Ìèêîëà âèð³øèâ íå
ãîâîðèòè íàâ³òü áàòüêàì. Ãëàâà
ñ³ì’¿ íà òîé ÷àñ óæå òåæ áóâ ìî-
á³ë³çîâàíèé,  òîæ òðèâîã ðîäèí³
âèñòà÷àëî. Àëå ìàìà çà íåäîìîë-
âêàìè ³ äåÿêèìè ïðîõàííÿìè ñè-
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íà øâèäêî çðîçóì³ëà, íà ÿê³
«íàâ÷àííÿ» òîé â³äáóâàº. Ìàòå-
ðèíñüêå ñåðöå ³ ðîêè æèòòÿ ç ÷î-
ëîâ³êîì-â³éñüêîâîñëóæáîâöåì
íå ï³äâåëè æ³íêó. Âñå áóëî òàê, ÿê
âîíà ³ çäîãàäóâàëàñÿ.

...Ìèêîëà Ìîë÷àí ïîòðàïèâ äî
Êðàìàòîðñüêà ó øòàá ÀÒÎ é áóâ
ïðèçíà÷åíèé íà÷àëüíèêîì êî-
ìåíäàíòñüêî¿ ãðóïè. Â³í ìàâ íå
ëèøå çä³éñíþâàòè îõîðîíó â³é-
ñüêîâîãî òàáîðó òà â³éñüêîâîïî-
ëîíåíèõ, àëå é êîíòðîëþâàòè ðî-
áîòó áëîêïîñò³â. Îõîðîíà, îáîðî-
íà é ï³äòðèìêà ³íæåíåðíèõ îõî-
ðîííèõ ñïîðóä òåæ íàëåæàëè äî
êîìïåòåíö³¿ ãðóïè Ìèêîëè. Ïðî
òîé íåëåãêèé ïåð³îä Ìèêîëà, íà
ïîäèâ, ãîâîðèòü ³ç âåëèêèì çàâ-
çÿòòÿì: «Â³äíîñèíè ì³æ â³éñüêî-
âîñëóæáîâöÿìè – îñü òå, ùî
ïàì’ÿòàþ ³ äîñ³. Í³, çâè÷àéíî, º ñó-
áîðäèíàö³ÿ. Ìè íå íà ïðîãóëÿíêó
ïðèéøëè. Àëå êîìàíäèðè äîñèòü
÷³òêî ðîçóì³ëè, äå íàì äàòè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïðîñòî ïîñì³ÿòèñÿ òà â³ä-
ïî÷èòè».

Êðàìàòîðñüê íà òîé ÷àñ æèâ
òðèâîæíî, õî÷à â³äêðèòî¿ àòàêè
áîéîâèê³â ì³ñòî ùå íå çàçíàëî. Òà
ïîñò³éíå î÷³êóâàííÿ áîþ â ðàçè
ã³ðøå çà ñàì á³é, áî â³í â³äãðè-
ìèòü ³ çàòèõíå. 

Ã³ðøå, êîëè ñ³ðåíüêèé âå÷³ð. ²
í³÷îãî íå íàãàäóº ïðî íåáåçïåêó.
Ò³ëüêè íåâïåâíåí³ñòü ñåðïàíêîì
âèñèòü ó ïîâ³òð³. À êîæåí íåðâ
íàïðóæåíèé ³, çäàºòüñÿ, òðåìòèòü

â³ä ðóõó ïîâ³òðÿ. Ùî çà òèìè êó-
ùàìè? Ùóð âèéøîâ íà í³÷íå ïî-
ëþâàííÿ? Ãîðîáåöü çàïëóòàâñÿ ó
ã³ëêàõ? ×è, ìîæå...

Îäíîãî äíÿ âîíè âè¿õàëè äëÿ
âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â
äî ³íøîãî òàáîðó. Ïåðåâ³ðèâøè
ñòàí ðîáîòè, Ìèêîëà Ìîë÷àí ï³-
øîâ äî â³éñüêîâîïîëîíåíèõ. Ïåð-
øå, ùî ïîáà÷èâ – ê³ëüêà íåãîëå-
íèõ îáëè÷. ² î÷³. ßê³ñü ïîðîæí³,
âòîìëåí³. Àëå ³íêîëè ³ â íèõ  ñïà-
ëàõóâàâ âîãíèê äðàò³âëèâîñò³.
Ìèìîâîë³ þíàê ³ç ö³êàâ³ñòþ ùå
ðàç êîâçíóâ ïî ô³ãóðàõ ÷îëîâ³ê³â
ïîãëÿäîì. Äî öüîãî ÷àñó «æèâî-
ãî» ïðîòèâíèêà éîìó áà÷èòè íå
äîâîäèëîñÿ. Òîâàðèø, ÿêèé áóâ
ïîðó÷ ç Ìèêîëîþ, í³áè çðîçóì³â
õ³ä éîãî äóìîê.

– Öå é íå ïðîòèâíèê çîâñ³ì, –
ìàõíóâ çíåâàæëèâî ðóêîþ. – Â³é-
ñüêîâîïîëîíåíèé «ñïðàâæí³ì»
ïðîòèâíèêîì óæå íå ââàæàºòüñÿ.

Â îäíîãî ç ÷îëîâ³ê³â íà ñåêóí-
äó ëþòî ñïàëàõíóëè î÷³. Ìèêîëà
âåñü íàïðóæèâñÿ, ÷åêàþ÷è, ùî
îñü-îñü áîéîâèê çàãîâîðèòü äî
íèõ. Àëå òîé ëèøå íèæ÷å ñõèëèâ
ãîëîâó é óâ³áðàâ ¿ ¿ â ïëå÷³.

– Òóò âîíè íå äóæå áàëàêó÷³, –
çíîâó ïîÿñíèâ òîâàðèø, â³äêèäà-
þ÷è ñóõó ã³ëêó íîãîþ. – Ñëîâà ç
íèõ íå âèòÿãíåø. Ðîçóì³þòü, ùî çà
ñâîº æèòòÿ âæå íå â³äïîâ³äàþòü.

...Íà âîêçàë³ Ìèêîëó Ìîë÷àíà
çóñòð³â áàòüêî. Ñàì ïðîôåñ³éíèé
â³éñüêîâèé, ï³äïîëêîâíèê îñîá-

ëèâî íå ðîçïèòóâàâ ñèíà í³ ïðî
ùî. Äîáðå ðîçóì³â, ùî òîìó íàé-
ãîëîâí³øå çàðàç â³äïî÷èòè. 

Ùå íà ïîðîç³ õëîïåöü çðîçó-
ì³â, ùî ñïðàâä³ âæå âäîìà. Ó êîæ-
í³é êâàðòèð³ º òîé íåïîâòîðíèé,
í³ ç ÷èì íå çð³âíÿíèé çàïàõ, ÿêèé
âñåëÿº ïî÷óòòÿ áåçïåêè. Íå âñòèã
ðîçäÿãíóòèñÿ, ÿê éîãî âæå îòî÷è-
ëè ìîëîäø³ áðàòèêè – ùå øêîëÿ-
ð³. Õëîïöÿì íå òåðï³ëîñÿ ïî÷óòè
ïîäðîáèö³ ïðî áîéîâå æèòòÿ
ñòàðøîãî áðàòà. Ñåñòðè÷êà æ
ïðîñòî ëåñòèëàñÿ, çàäîâîëåíà
òèì, ùî âñÿ ðîäèíà çíîâó ðàçîì. 

Íåñïîä³âàíêà òîä³ ÷åêàëà ëè-
øå íàðå÷åíó Ìèêîëè – Àíþ. Ùå ç
ñàìîãî ïî÷àòêó ä³â÷èíà í³ÿê íå
ìîãëà çðîçóì³òè, ùî íå òàê. Íà-
â³òü ìîëîäøèõ îñìèêíóëà. Ìîâ-
ëÿâ, ùî öå ç âàìè êî¿òüñÿ, áðàò
ïðîñòî ç íàâ÷àíü ïðè¿õàâ. À êîëè
ïî÷óëà ïðàâäó, â íå¿ íà ìèòü ïå-
ðåõîïèëî ïîäèõ. À ïîò³ì ä³â÷èíà
ðîçñåðäèëàñÿ. Íå çà òå, ùî íå ñêà-
çàâ. Çà òå, ùî ñàìà íå çíàëà, ÿêà
íåáåçïåêà ÷àòóº íà íàðå÷åíîãî é
ïðîñòî æèëà áóäåííèì æèòòÿì,
ñëóõàëà ìóçèêó é ÷èòàëà êíèæêè
â òîé ÷àñ, ÿê Ìèêîëà... Òîãî âå÷îðà
Àíÿ ïðîñèëà ò³ëüêè ïðî îäíå: í³-
êîëè íå ïðèõîâóâàòè â³ä íå¿ ïðàâ-
äè. 

Ìèêîëà ÷àñòî ïîâòîðþâàâ: «ß
âèêîíóþ ñâî¿ îáîâ’ÿçêè çàðàäè
áàòüêà é ìàòåð³, çàðàäè ñâî¿õ áðà-
ò³â ³ ñåñòåð, ñâîº¿ íàðå÷åíî¿. Ùîá
âîíè ñïîê³éíî ìîãëè ñïàòè âíî÷³
é õîäèòè âóëèöÿìè Êèºâà».

À Àíÿ çàâæäè ââàæàëà Ìèêîëó
ñïðàâæí³ì ãåðîºì, ã³äíèì ïðèê-
ëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ. Ñåðæàíò
Ìîë÷àí í³êîëè íå îá³öÿâ íàðå÷å-
í³é ïîäàðóâàòè ç³ðêó ç íåáà ÷è
ïîâåçòè ó êàçêîâ³ ñõ³äí³ êðà¿íè.
Â³í ïðîñòî ùîäíÿ âèêîíóâàâ ñâ³é
îáîâ’ÿçîê ïåðåä Áàòüê³âùèíîþ
ùå é äëÿ òîãî, ùîá íåáî íàä ãîëî-
âîþ Àí³ áóëî ìèðíèì.

² ïðî öå ñâ³ä÷èòü ìåäàëü «Çà-
õèñíèê Â³ò÷èçíè».  Öþ íàãîðîäó
â³í îòðèìàâ ç ðóê Ì³í³ñòðà îáîðî-
íè Óêðà¿íè çà îñîáèñòó ìóæí³ñòü,
ÿêó âèÿâèâ ó çàõèñò³ Óêðà¿íè, ¿ ¿
íåçàëåæíîñò³ òà òåðèòîð³àëüíî¿
ö³ë³ñíîñò³.

Îëåêñàíäðà ÂÀÑÈËÅÍÊÎ
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У жовтні 2015 року на Центральному 
залізничному вокзалі Києва відкрився 
волонтерський пункт для воїнів АТО. Щодоби 
тут отримують допомогу сотні бійців, які 
повертаються зі Сходу або відправляються на 
фронт. Ідея облаштувати на залізничному вокзалі 
Києва пункт відпочинку для наших героїв виникла 
в… Дніпропетровську

ТЕПЛА ТОЧКАТЕПЛА ТОЧКА

КИЯНИ – ФАНТАСТИЧНІ 
ЛЮДИ

– Я народилася і мешкала в 
Дніпропетровську. В серпні ми-
нулого року переїхала до столиці. 
Тут мені запропонували цікаву 
роботу піар-менеджера, – роз-
повідає керівник волонтерського 
пункту Ірина Лясова. – В рідному 
місті з перших днів війни я поєд-
нувала роботу і волонтерство – 
чергувала на місцевому вокзалі, 
куди прибували фронтовики. Од-
ного разу мене вразила киянка, 
яка спеціально взяла відпустку 
і приїхала до Дніпропетровська.  
Власним коштом винайняла жит-
ло і цілий місяць приходила, щоб 
допомагати нам. Я здивувалася 
цьому і запитала: невже в Києві 
такого пункту немає? З’ясувалося, 
що ні.

Коли Ірина влаштувалася у 

ТИЧНІ 

ПУНКТ ВІДПОЧИНКУ 
П’ЯТЬ ЗІРОК
столиці, весь вільний час приді-
лила своїй мрії створити пункт 
відпочинку для воїнів АТО на Цен-
тральному залізничному вокза-
лі. Самотужки розробила проект 

організації волонтерського пунк-
ту. Розуміла, що під нього треба 
шукати фонд чи громадську ор-
ганізацію – керівництво вокза-
лу не матиме справи з фізичною 
особою. Ідею підтримала керів-
ник благодійного фонду «Чисте 
небо» Світлана Шеповалова. Жін-
ки разом написали листа в управ-
ління Південно-Західної залізни-
ці. Там дали згоду не відразу. Але 
активістки не здавалися. Вдруге 
звернулися до керівництва, до 
того ж у них з’явився вагомий 
аргумент – на одеському вокза-
лі відкрили черговий волонтер-
ський пункт. Спрацювало. Але 
така швидка перемога викрила Смаколики для бійців
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На той час вони опрацювали 
досвід колег із Дніпропетровська, 
Одеси, Харкова, Миколаєва і За-
поріжжя. Тож коли керівництво 
вокзалу 12 жовтня 2015 року на-
дало приміщення для пункту, стіл, 
стільці і шафу, вже існував і план 
подальших дій. Вранці першого 
дня в розпорядженні волонтерів 
були лише трилітровий термос з 

окропом, печиво, пакетики з чаєм 
і кавою. Робітники вокзалу зроби-
ли розетку (спасибі керівництву 
залізниці, що за оренду, світло, 
воду волонтери і досі не сплачу-
ють ані копійки). Вже ввечері не-
байдужі кияни привезли дівчатам 
великі термоси з окропом. А во-
лонтерська група «Миротворці» 
допомогла із одноразовим посу-
дом. Ще за кілька діб до волонтер-
ського пункту почали приносити 
пледи, мікрохвильовки, величез-
ний холодильник, меблі... Здебіль-
шого ці люди не бажають фото-
графуватися і повідомляти свої 
прізвища – допомагають щиро. 
Зворотний зв’язок із ними працює 
миттєво. Приміром, тільки-но ак-
тивістки написали пост, що бра-
кує стаканчиків, молодий чоловік 
привіз чотири величезні пакунки 
одноразового посуду і ще на до-
дачу два ящики цукру. На запи-
тання, як його звуть, відповів: «Не 
має значення».

Київські бізнесмени також не 
стоять осторонь доброї справи. 
Компанії «Чиста вода» і «Айсберг» 
безкоштовно надають питну воду, 

ВІД ФРОНТОВИКІВ

наступну проблему: ще не був 
сформований штат волонтерів. І 
часу залишалося обмаль. Та кия-
ни виявилися абсолютно фантас-
тичними людьми! Коли Ірина Ля-
сова створила у Facebook групу 
з робочою назвою «Вокзал-Київ 
– волонтерський пункт» і першо-
го ж дня відгукнулося понад 300 
осіб!!!

«ВОКЗАЛ-КИЇВ» –

Пункт «Вокзал-
Київ» для бійців 

АТО працює 
цілодобово
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а «Укргазкомплект» сплачує ко-
шти за її доставку. А, приміром, 
щосуботи кілька чоловіків під 
керівництвом бізнесмена Воло-
димира Холодова закуповують 
для волонтерського пункту їжу. 
Вони ж допомагають «Головному 
військово-клінічному госпіталю» 
та Ірпінському військовому госпі-
талю. Дівчата розповідають, що 
хлопці щоразу несуть мінімум 
по чотири величезні пакети зі 
смаколиками для бійців. Якщо ж 
благодійники переказують гроші, 
волонтери теж витрачають їх на 
харчі. А ще не відмовляють вій-
ськовим у фінансовій підтримці, 
адже дорогою трапляються різні 
речі: буває, солдата пограбували 

або побили, викрали документи 
або банківські картки…

ВОЛОНТЕРИ ЗА 
ПОКЛИКАННЯМ ДУШІ

На сьогодні у пункті «Вокзал 
-Київ» близько 180 волонтерів. Це 
небагато, адже, приміром, у Дні-
пропетровську, де приблизно два 
десятки місць для перебування 
бійців, – їх 120. У Києві ж можуть 
надати одночасно 82 місця. Пункт 
працює цілодобово. Серед волон-
терів фінансисти, економісти, бу-
дівельники, водії маршруток, до-
могосподарки, лікарі, журналісти, 
топ-менеджери, навіть директо-
ри приватних підприємств. Фах 
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значення не має. Також волон-
терами є мами, дружини, сестри 
учасників АТО. Є й переселенки 
з Донецька, Луганська, Макіївки, 
Єнакієвого. Тут готові зробити для 
бійців усе, що можливо. І спра-
ва навіть не в тому, що хлопці 
можуть безкоштовно щось ску-
штувати або відпочити. Їм дійсно 
приємна увага і турбота небайду-
жих людей, справжніх патріотів 
України.

– Мені запам’ятався один випа-
док, коли нашим гостям зі Львова 
моя колега-донеччанка зізналася 
звідки вона, – згадує Ірина Лясо-
ва. – На якусь мить бійці зашарі-
лися. Але потім почали обіймати-
ся з жіночкою! І найстарший із них 
за військовим званням сказав, що 
всі вони добре розуміють, що До-
нецьк і Луганськ – це Україна, там 
наші люди, і їх більшість. 

Зазвичай на добу пункт при-
ймає 100-150 осіб. Бували дні, 
коли навіть до 700 атошників 
проходило через «військовий зал 
очікування». Тоді благодійникам 
доводилося нелегко. Викликали 
додаткові сили для «підкріплен-
ня». У групі за час роботи сформу-
вався кістяк із старожилів пункту, 
і про кожного з них керівник про-
екту може розповідати година-
ми. Приміром, Наталія Лисиченко 
добре співає і грає на різних му-
зичних інструментах. Приносить 
маракаси (парний ударний ін-
струмент латиноамериканського 
походження, виготовлений з по-
рожнього кокосового горіха з руч-
кою і наповнений камінцями та 
кісточками оливок. – Прим. ред.) 
і роздає бійцям. Хтось грає на гі-
тарі, яку також подарували бла-
годійники. Відбуваються відмінні 
спільні концерти.

У волонтерів є й свої видатні 
шеф-кухарі. Так, бійцям постійно 
готує Інна Грищенко, боєць «Пра-
вого сектору». Після осколкового 
поранення вона на реабілітації і 
сидить удома. Її чоловік, батько і 
брат нині на фронті. Жінка готує 
приголомшливий теплий тай-
ський салат і ще багато різної сма-
коти. А, приміром, киянка Олена 
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Ігнатченко приносить до пункту 
домашню консервацію.

– На святкування Нового, 
2016-го, року в нас була величез-
на кількість дарунків для дітей 

ТЕРИТОРІЯ ТВЕРЕЗОСТІ 
ЯК ЗАХИСТ ВІД 
«КЛОФЕЛІНЩИКІВ»

У пункті «Вокзал-Київ» – те-
риторія тверезості. Категорич-
но заборонено вживати будь-які 
спиртні напої. П’яних туди просто 
не пропускають, проте волон-
тери намагаються простежити, 
куди вони пішли. Такі «аватари» 

– легка здобич для шахраїв. По-
трібно, щоб поруч хтось був, щоб 
нетверезі не вляпалися в погану 
історію. У цьому дівчатам допо-
магають співробітники охорони 
вокзалу, ВСП і поліція.

– Більшість наших хлопців – 
це бійці, якими можна пишатися, 
– говорить Тетяна Нестерчук, яка 
відповідає за формування змін 
волонтерів. – Проте є й винятки. 
Їх мало, але вони дуже помітні. 

Ігнатченко п
домашню ко

– На с
2016-го, року
на кількість

фронтовиків, – розповідає пані 
Ірина. – Деякі хлопці дорогою 
додому не встигали придбати по-
дарунки, і ми їх виручали. А в но-
ворічну ніч 2016 рік з нами зустрі-
чали дванадцять бійців. Нам добрі 
люди принесли смажену качку, 
салат олів’є. На святковому столі у 
хлопців були навіть всесвітньо ві-
домий іспанський свинячий окіст 
«хамон» і червона ікра. Один із чо-
ловіків «засумував» за смаженою 
картоплею з… бичками в томаті і 
чорним хлібом. І його «смакову 
забаганку» в новорічну ніч наші 
волонтерки теж виконали. До 
речі, в нас ще можна підзарядити 
телефон, подивитися телевізор, 
почитати цікаву книжку і навіть 
отримати юридичну консультацію 
– два дні на тиждень чергують 
юристи-волонтери з «Третього 
київського місцевого центру з на-
дання безоплатної правової до-
помоги». До них буквально черга 
вишиковується.

Свої враження військові залишають 
в «Книзі відгуків від наших Героїв»
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Інколи пасажири, вказуючи на та-
ких «персонажів», говорять: «По-
дивіться на нашу армію». Тоді я 
відповідаю: «Вони потрапили до 
нас не з іншої планети. І мають 
такі ж вади, що і певний відсо-
ток людей з нашого суспільства». 
Більшість із цих порушників вій-
ськової дисципліни потрапили до 
армії за мобілізацією. Саме вони 
найчастіше стають легкою здо-
биччю для «клофелінщиків».

– На вокзалах сьогодні це ве-
лика проблема, –зауважує Ірина 
Лясова. – Причому, якщо раніше 
зловмисники підмішували кло-
фелін в алкоголь, то тепер, як 
нам розповіли поліцейські, в хід 
ідуть важкі психотропні препа-
рати, що додають навіть у питну 
воду або каву. Ми бійців постійно 
попереджаємо: на вокзалі вза-
галі нічого ні з ким не вживайте. 
Траплялося, що їх доставляли до 
нас у непритомному стані, і лічені 
хвилини вирішували їхню подаль-
шу долю. В таких випадках ми не-
гайно викликаємо співробітників 
медпункту і «швидку». На жаль, у 
січні один із бійців загинув через 
власну необережність. Він доче-
кався в нас свого потяга, ми його 
проінструктували про «клофе-
лінщиків», що нишпорять на за-
лізниці. Тверезий, з документами 
і квитком на потяг він попрощав-
ся і попрямував на перон. Через 
дві години поліція знайшла його 
вбитим на 14-й колії залізнично-
го вокзалу. Причому зловмисни-
ки поцупили не тільки документи 
з грошима, а навіть увесь його 
одяг.

Можливо, причина тут ще й у 
тому, що після АТО хлопці не мо-
жуть відразу призвичаїтися до 
мирного життя. «Одного разу я 
помітила, як кілька підозрілих 
типів оточили бійця, – продо-
вжує Лясова. – Поки я до нього 
бігла, підійшов патруль. На щастя, 
того разу все обійшлося. Хлопці 
швидко впоралися із шахраями. Я 
подумала спочатку, що боєць не-
тверезий, а він просто очманів від 
мирного життя – понад півроку 
був на війні».

«ВИ НАМ ПОТРІБНІ…»
У волонтерському пункті є 

«Книга відгуків від наших Героїв». 
У ній гості діляться своїми вра-
женнями. «Любі дівчатка! Хочу 
висловити Вам велику вдячність 
за Вашу повагу і тепло до на-
ших захисників. У Вашому пункті 
вони почувають себе, як вдома, 
серед рідних їм людей. Повірте, 
їм багато не треба – лише Ваші 
шикарні усмішки, ніжні слова та 
гарячий напій. Ви теж герої, герої 
в тилу», – написала молодший 
сержант медичної роти з по-
зивним «Галинка». А «Дід» з 30-ї 
механізованої бригади залишив 
такий запис: «Дорогі наші укра-
їночки!!! Любові Вам, здоров’я, 
довгих років мирного життя та 

щебету діточок і онуків. Слава 
Україні!».

– Дуже приємно, що наші вій-
ськові цінують нашу працю. З ними 
нам прощатися завжди неймовір-
но важко. Особливо, коли хлопці 
вирушають на Схід. Тоді у них такі 
зосереджені очі, – каже керівник 
проекту «Вокзал-Київ – волон-
терський пункт» Ірина Лясова. – 
Коли на них дивлюся, розумію, що 
Україну перемогти неможливо. 
В такі моменти ми говоримо на-
шим захисникам: пам’ятайте, що 
ви потрібні не тільки своїм рідним 
і друзям. Скрізь в Україні – у Киє-
ві, Харкові, Одесі чи Херсоні – на 
вас чекають люди, які вдячні ге-
роям за те, що в їхніх містах не 
стріляють. 

Юрій СМЄЛОВ
Фото Олександра ВАСИЛЬЧЕНКО

Керівник волонтерського пункту Ірина Лясова
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У складі Збройних Сил України майже рік, 
виконував бойове завдання унікальний підрозділ 
– 4-а окрема рота охорони оперативного 
командування «Схід», де служили 16 полковників 
і майже тридцять майорів та підполковників 
юстиції. Два заступники прокурора області, п’ять 
начальників управлінь обласних апаратів та їхніх 
заступників, 10 прокурорів міст і районів та 
12 їхніх заступників. В армії вони стали 
сержантами і рядовими.

ПРОКУРОРСЬКА

РОТА Трагічні події на Сході України 
він зустрів у Донецьку, працюю-
чи  заступником прокурора До-
нецької області. Наче страшний 
сон Юрій Балєв згадує початок 
«російської весни». Як пролила-
ся перша кров, як люди в масках 
захоплювали будівлю обласної 
держадміністрації, прориваючи 
кордон міліції. 

– На травневі свята сепаратис-
ти захопили й будівлю прокура-
тури: знищували документи, ла-
мали меблі...,– згадує прокурор. 
– Невдовзі в місто увійшли загони 
Гіркина-Стрєлкова. 

ЗАКОН НА ПЕРЕДОВІЙ
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«Нові господарі» почали фор-
мувати паралельні структури 
влади, переслідувати державних 
службовців, вірних присязі. Пере-
бувати в місті стало небезпечно. 
Місцем дислокації обласної про-
куратури став Маріуполь. 

– Я об’їздив всі північні, 

серйозний вчинок, що треба дій-
сно йти на фронт, де стріляють і 
можуть тебе реально поранити 
або навіть убити, сміливців зна-
чно поменшало. На призовний 
пункт з’явилося 60 осіб, медкомі-
сію пройшло 43. Це були суто ци-
вільні люди, з них тільки дев’ять 

Командувати прокурорською 
ротою поставили 26-річного ка-
дрового офіцера з 93-ї бригади. 
Хлопець збентежився, адже було 
якось незручно командувати та-
кими чинами, і він попросив до-
помоги. Йому пішли назустріч і 
призначили заступників – Юрія 

нещодавно звільнені міста: 
Слов’янськ, Краматорськ, Крас-
ний Лиман. Оглянув, в якому стані 
знаходилися будівлі прокурату-
ри, наскільки вони придатні для 
роботи, зустрівся з колективами. 
Всі сподівалися, що треба трошки 
почекати,  Донецьк звільнять,  і ми 
повернемося додому, до мирного 
життя. Але тут втрутився наш «пів-
нічний сусід». Ситуація на фронті 
погіршувалася, наші хлопці гину-
ли під Іловайськом. Саме тоді я 
прийняв рішення йти доброволь-
цем у Збройні Сили,– розповідає 
Юрій Олександрович. 

Він написав рапорт першим. 
Запропонував підлеглим: «Хто зі 
мною?» Спочатку з’явилося аж 
600 добровольців, але коли вони 
зрозуміли, що це не піар, не гра, а 

проходили строкову службу в ар-
мії, але це були патріоти в прямо-
му сенсі цього слова.

Прокурор в армійській 
формі — моральна 
підтримка для 
законослухняного  
громадянина та 
пересторога для тих, 
хто не дружить із 
законом

Шостого вересня 2014 року 43 
прокурори з Донецької і 19 з Лу-
ганської областей були відправле-
ні до Дніпропетровська для про-
ходження бойового злагодження. 

Балєва і Андрія Андреєва (заступ-
ника прокурора Луганської об-
ласті), присвоївши їм офіцерські 
звання (Юрій Олександрович при-
зивався сержантом). Бійців вчили 
стріляти з пістолетів, автоматів, 
снайперських гвинтівок, грана-
тометів, кулеметів, окопуватися, 
долати смугу перешкод – це да-
валося нелегко. 

– Уявіть собі, людині під 50, 
вага майже 100 кілограмів, хво-
ріє на варикоз, гіпертонію та діа-
бет, у мирному житті на третій 
поверх заледве сходив,  а тут із 
повною бойовою викладкою до-
лає смугу перешкод. Були забої, 
розтягнення зв’язок і навіть пере-
ломи. Але важко в навчанні – лег-
ко в бою. Були впевнені, що нас 
відправлять на бойові позиції як 
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стрілецьку роту. Бойовий дух у 
нашому підрозділі був найвищий, 
39 з 62 працівників прокуратур 
були з окупованих територій, вони 
йшли захищати свої міста, свою 
землю,– розповідає Юрій Балєв.

Наприкінці жовтня прокурор-
ська рота була спрямована в зону 
АТО. Бійців розподілили по 17-ти 
населених пунктах Донецької та 
Луганської областей. 

– Нам було поставлене  бойо-
ве завдання організувати роботу 
військових комендатур. По суті, в 
зоні АТО для мирних жителів ко-
мендатура — єдиний орган вла-
ди, куди вони можуть звернутися 

у разі потреби, який підтримує 
правопорядок і законність у зоні 
бойових дій. Природно, що серед 
працівників комендатур практич-
но не було юристів, вони не знали 
місцевих умов та й їхали в зону 
бойових дій досить неохоче.  Тому 
велику частину цих функцій по-
клали на нас, – продовжує капі-
тан. Ми виконували не тільки бо-
йові, але й гуманітарні завдання. 
Мої хлопці були в Авдіївці, Щасті, 
Станиці Луганській, Мар’їнці, Вол-
новасі, Дебальцевому тощо. Там, 
де треба зустрічати новоприбу-
лих, розвозити їх по точках, су-
проводжувати колони військових, 
допомагати евакуйовувати пора-
нених і місцеве населення. 

Коли в Дебальцевому було 
найважче, бійці прокурорської 
роти також супроводжували туди 
гуманітарні колони і вивозили 
звідти поранених, самі теж потра-
пили під потужний обстріл. 

Юрій Олександрович з вели-
кою теплотою згадує волонтерів, 
перших помічників військово-
службовців. Саме завдяки їхній 
допомозі його бійці повністю були 
укомплектовані бронежилетами і 
касками, забезпечені продуктами 
і бутильованою водою.

Бійці 4-ї окремої роти працю-
вали в тісній взаємодії з військо-
вими частинами, розташованими 
в зоні бойових дій, забезпечува-
ли там правопорядок. Вони були 
черговими, патрульними, стояли 
на блокпостах. 

Прокурорська рота пробула у 
зоні бойових дій десять з поло-
виною місяців, бійці звільнили-
ся в запас 9 вересня 2015 року. 
Але не всі з них повернулися до 
мирного життя, хтось залишився 
в армії, хтось перейшов до СБУ і 
вже в новій якості несе службу в 
зоні АТО. 

– Двоє моїх бійців працюють 
прокурорами в Авдіївці, вони 
живуть у казармі разом з комен-
дантським взводом, постійно 
знаходяться під обстрілами. Там 
практично немає міліції (в зоні 
бойових дій вона не доукомплек-
тована на 80%) і фактично вони є 

єдиними представниками право-
охоронних органів у зоні бойових 
дій. Ще один працює в прокура-
турі Сєверодонецька, два – у На-
ціональному антикорупційному 
бюро України, деякі служать в 
Генпрокуратурі, в апаратах об-
ласних та міських прокуратур. 
Ніяких привілеїв і преференцій 
вони не мають. Ми йшли служи-
ти не заради нагород та пільг, ми 
захищали Батьківщину! – каже 
Юрій Балєв. 

 Нині він працює в Чернігові 
першим заступником прокурора 
області. 

– Коли запропонували цю 
роботу, погодився без вагань. 
Прекрасне місто, чудові люди. 
Донецьк – це мій біль і пам’ять. 
Життя розділилося на два етапи 
— до і після війни. Змінилися по-
гляди, цінності, загострилися всі 
почуття. Втрати багато чого на-
вчили. Пройшовши війну, розумі-
єш, як важливі для людини земля, 
на якій живеш, сім’я, улюблена 
робота, бойова дружба. Я зробив 
свій вибір і не про що не шкодую, 
— каже патріот.

Олена БЕРЕЗКІНА
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Çà äàíèìè Â³éñüêîâî¿ ñëóæáè
ïðàâîïîðÿäêó Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè, ó ïåð³îä ç 2014 ðîêó ïî
êâ³òåíü 2016-ãî íåáîéîâ³ âòðàòè
óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ ñòàíîâëÿòü
ïîíàä â³ñ³ì ñîòåíü îñ³á. 

Àáè îá’ºêòèâíî îö³íèòè ìàñ-
øòàáè öüîãî ÿâèùà òà çíàéòè
ñïîñîáè áîðîòüáè ç íèì, î÷åâèä-
íî, ñë³ä ïðîâåñòè ïàðàëåë³ ç àðì³-
ÿìè ³íøèõ äåðæàâ. Íàïðèêëàä, ç³
Ñïîëó÷åíèìè Øòàòàìè Àìåðèêè.
Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â àðì³ÿ
ö³º¿ êðà¿íè ðåãóëÿðíî áåðå ó÷àñòü
ó âîºííèõ êîíôë³êòàõ. Òàê, ó â³ä-
ïîâ³äü íà òåðàêòè 11 âåðåñíÿ
2001 ðîêó Çáðîéí³ ñèëè ÑØÀ
ðîçïî÷àëè â³éñüêîâó îïåðàö³þ
«Enduring Freedom (Íåïîõèòíà
ñâîáîäà)». Íàéäîâøèé ¿¿ åòàï – ç
2001-ãî ïî 2014 ð³ê – òðèâàâ ó
Àôãàí³ñòàí³. Çà öåé ìàéæå 13-ð³÷-
íèé ïåð³îä áîéîâ³ âòðàòè àðì³¿
ÑØÀ ñòàíîâèëè 2,3 òèñ. îñ³á. Öèô-
ðà, ïîãîäüòåñÿ, ÷èìàëà: çà ð³ê ãè-
íóëî ïðèáëèçíî 177 â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â. Óò³ì ëèøå çà äâà ðîêè
ïðîâåäåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿

îïåðàö³¿ íà Äîíáàñ³ íàøå â³éñüêî
âòðàòèëî ìàéæå äåâ’ÿòü ñîòåíü.
Àëå ïîçà ïîëåì áîþ. Öå ïðè òîìó,
ùî ÷èñåëüí³ñòü àðì³¿ ÑØÀ ìàéæå
â 6 ðàç³â ïåðåâèùóº ê³ëüê³ñòü
îñîáîâîãî ñêëàäó Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè.

×åðåç áàãàòî äåñÿòê³â ÷è
ñîòåíü ðîê³â ëþäñòâî,
ìîæëèâî, âèãàäàº, ÿê âî-
þâàòè áåç âòðàò, ìîæëè-
âî, â³éíè ñê³í÷àòüñÿ
âçàãàë³. Àëå íèí³, íà
æàëü, ñóìíèì ï³äñóì-
êîì çáðîéíèõ êîíôë³ê-
ò³â º çàãèáåëü îñîáîâîãî
ñêëàäó. Íàéá³ëüøå âðà-
æàº ñòàòèñòèêà íåáîéî-
âèõ âòðàò, êîëè â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³ éäóòü ³ç
æèòòÿ ÷åðåç âëàñíó íåî-
áåðåæí³ñòü, íåäîòðè-
ìàííÿ çàõîä³â áåçïåêè,
âæèâàííÿ àëêîãîëüíèõ
íàïî¿â òîùî. Öå ò³ æåð-
òâè, ÿêèõ, áåçóìîâíî,
ìîæíà áóëî á óíèêíóòè

НЕБОЙОВІ ВТРАТИ
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Ïîêàçîâîþ º òàêîæ ñòàòèñòèêà
íåáîéîâèõ âòðàò ó â³éñüêîâ³é
îïåðàö³¿ «Iraqi Freedom (Ñâîáîäà
²ðàêó)», ÿêà òðèâàëà ç 2003-ãî ïî
2010 ð³ê. Ê³ëüê³ñòü çàãèáëèõ ïîçà
ïîëåì áîþ àìåðèêàíñüêèõ ñîëäà-
ò³â ñòàíîâèëà ïîíàä â³ñ³ì ñîòåíü
îñ³á – ìàéæå ñò³ëüêè æ, ÿê ³ ó íàñ
çà äâà ðîêè. Îô³ö³éí³ ïðåäñòàâíè-
êè Ïåíòàãîíó ïîÿñíèëè öþ öèôðó
ñêëàäíèìè óìîâàìè ïóñòåë³ é
ñïåêîòíèì êë³ìàòîì, ÷åðåç ÿê³
ïîòåðïàëè íå ëèøå â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³, à é òåõí³êà. Ïðèì³ðîì, ç
ëàäó äóæå ÷àñòî âèõîäèëè âåðòî-
ëüîòè, ÿê³ ïåðåâîçèëè îñîáîâèé
ñêëàä. Òîæ ÷èìàëî íåáîéîâèõ
âòðàò àðì³¿ ÑØÀ â ²ðàêó ïîâ’ÿçàí³
ñàìå ç òðàíñïîðòóâàííÿì ó
ñêëàäíèõ ãåîãðàô³÷íèõ òà ìåòåî-
ðîëîã³÷íèõ óìîâàõ.

Ó â³éí³ íà Äîíáàñ³ òàêå íå ìàº
òðàïëÿòèñÿ. Òàìòåøí³ ì³ñöåâ³ñòü ³
êë³ìàò äîáðå çíàéîì³ íàøèì â³é-
ñüêîâîñëóæáîâöÿì, à âñ³ ïåðåì³-
ùåííÿ çä³éñíþþòüñÿ íàçåìíèì
ñïîñîáîì. Ó ÷îìó æ òîä³ ïðè÷èíà
íåáîéîâèõ âòðàò â Óêðà¿íñüêîìó
â³éñüêó?

Çà ³íôîðìàö³ºþ, ÿêó íàâîäèòü
Â³éñüêîâà ñëóæáà ïðàâîïîðÿäêó
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè, íàéá³ëüø
òèïîâèìè ïðè÷èíàìè òàêèõ ñìåð-
òåé º ñàìîãóáñòâî (251 âèïàäîê),
ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïîâîäæåííÿ
ç³ çáðîºþ òà áîºïðèïàñàìè (108),
íåùàñí³ âèïàäêè (93), îòðóºííÿ
(91), íàâìèñíå âáèâñòâî (117), äî-
ðîæíüî-òðàíñïîðòí³ ïðèãîäè
(109) òà ïîðóøåííÿ çàõîä³â áåç-
ïåêè (39).

Íàéá³ëüøå ñìåðòåé, ÿê áà÷è-
ìî, º ðåçóëüòàòîì ñó¿öèä³â. Ö³
òðàã³÷í³ âèïàäêè õàðàêòåðí³ äëÿ
âñ³õ àðì³é, îñîáëèâî âîþþ÷èõ.
Â³äì³íí³ñòü ïîëÿãàº õ³áà ùî â ¿õ-
í³é ê³ëüêîñò³. Íå òàê äàâíî Ïåí-
òàãîí îïðèëþäíèâ ñâîþ ñòàòèñ-
òèêó. Çà ïåðøèõ 155 äí³â 2012
ðîêó â àðì³¿ ÑØÀ ñòàëîñÿ 154 ñà-
ìîãóáñòâà – ïî îäíîìó ùîäíÿ.
Öå âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ çàãèíóëî ó

â³éí³ â Àôãàí³ñòàí³ çà öåé æå ïå-
ð³îä. Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îáîðîíè êðà-
¿íè ñåðéîçíî ïåðåéíÿëèñÿ ö³ºþ
ïðîáëåìîþ, àäæå 2010-ãî éîãî
êåð³âíèöòâî âïåðøå çà áàãàòî
ðîê³â îáåðåæíî êîíñòàòóâàëî:
ð³âåíü ñàìîãóáñòâ â àðì³¿ ñòàâ
çíà÷íî íèæ÷èì. ² îñü – ÷åðãîâèé
ñïàëàõ!

Àìåðèêàíñüê³ ôàõ³âö³, ÿê³ äî-
ñë³äæóâàëè ïðîáëåìó, ä³éøëè
âèñíîâêó, ùî ÷èìàëî â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â íå áóëè ìîðàëüíî ãî-
òîâ³ äî òîãî, ùî â³éíè â Àôãàí³ñ-
òàí³ òà ²ðàêó, ÿê³ â³ä ñàìîãî ïî÷àò-
êó çàäóìóâàëèñÿ ÿê êîðîòêîòåð-
ì³íîâ³, çàòÿãíóòüñÿ íà áàãàòî
ðîê³â. Àëå íàéâàæëèâ³øó ðîëü â³-
ä³ãðàëî òå, ùî â³äíîñíî íå÷èñ-
ëåííèé êîíòèíãåíò ïåðåáóâàâ ó
öèõ êðà¿íàõ ïî äåê³ëüêà ðîòàö³é.
Ïîâòîðí³ ïî¿çäêè íà â³éíó ïðèø-
âèäøèëè ïðîöåñ ðîçâèòêó ïîñò-
òðàâìàòè÷íèõ ñòðåñîâèõ ðîçëà-
ä³â ó â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. À öå
ïðèçâåëî äî çá³ëüøåííÿ âèïàä-
ê³â ñó¿öèä³â.

Íà æàëü, æîäí³ ðåêîìåíäàö³¿
ïñèõîëîã³â ùîäî ðîáîòè ç ö³ëüî-
âèìè ãðóïàìè íåîáõ³äíîãî ðå-
çóëüòàòó íå äàëè. Ôàõ³âö³ ïðîãíî-
çóþòü, ùî ê³ëüê³ñòü ñàìîãóáñòâ
ñåðåä àìåðèêàíñüêèõ â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â, éìîâ³ðíî, çðîñòàòè-
ìå ïðîòÿãîì ïåâíîãî ÷àñó. Íàâ³òü
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ áîéîâèõ ä³é.

Àäæå ïîñòòðàâìàòè÷í³ ñòðåñîâ³
ðîçëàäè ÷àñòî-ãóñòî ïðîÿâëÿþòü-
ñÿ ÷åðåç òðèâàëèé ÷àñ ï³ñëÿ ïî-
âåðíåííÿ ëþäèíè ó çâè÷íå æèò-
òºâå ñåðåäîâèùå.

Ùå îäíà ïðè÷èíà ñó¿öèä³â â
àìåðèêàíñüê³é àðì³¿ – ñêëàäíèé
ðèòì æèòòÿ â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â. Ñàìå éîãî íå âèòðèìóþòü
äðóæèíè òà éäóòü â³ä ñâî¿õ ÷îëî-
â³ê³â. Ôàõ³âö³ íàçèâàþòü öå á³î-
ãðàô³÷íîþ òðàãåä³ºþ. Â³éñüêîâî-
ñëóæáîâåöü í³áè ïîñòàº ì³æ
äâîìà àêòàìè âëàñíîãî äîáðî-
â³ëüíîãî âèáîðó – ïðîôåñ³¿ ³ ñó-
ïóòíèö³ æèòòÿ. Ñàìîãóáñòâî â
òàêîìó âèïàäêó ïñèõîëîã³÷íîþ
ðåàêö³ºþ íà öåé âèá³ð.

Â Óêðà¿í³ ïðè÷èíè ñàìîãóáñòâ
ñåðåä â³éñüêîâèõ ìàþòü ³íøó
ïðèðîäó, õî÷à ñ³ìåéíèé ôàêòîð
òàêîæ â³ä³ãðàº íå îñòàííþ ðîëü.
Ìè äîáðå ïàì’ÿòàºìî, õòî éøîâ
äî â³éñüêà ï³ä ÷àñ ïåðøèõ õâèëü
ìîá³ë³çàö³¿. Ó ÷åðãàõ äî â³éñüêî-
âèõ êîì³ñàð³àò³â øèêóâàëèñÿ ïå-
ðåâàæíî äîáðîâîëüö³. Öå áóëè
ëþäè ð³çíîãî â³êó, ð³çíèõ ïðîôå-
ñ³é, àëå ¿õ îá’ºäíóâàëà âèñîêà ìå-
òà – çàõèñò Óêðà¿íè â³ä âîðîãà.
Ç íàñòóïíèìè õâèëÿìè äî àðì³¿
ïîòðàïëÿâ êîíòèíãåíò, ïåâíà ÷àñ-
òèíà ÿêîãî ñïðèéìàëà ñëóæáó
â³äâåðòî íåãàòèâíî. Âîíè ñòàëè
òÿãàðåì äëÿ â³éñüêîâèõ êîëåêòè-
â³â, îñê³ëüêè ïîñò³éíî ïîðóøóâà-

Складний ритм життя та велике
психологічне навантаження для  

військовослужбовців дедалі частіше
стають причинами самогубства 
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ëè â³éñüêîâó äèñöèïë³íó, âæèâà-
ëè àëêîãîëü òîùî. Òîìó ñàìîãóáñ-
òâà â íàø³é àðì³¿ – öå íå á³îãðà-
ô³÷íà òðàãåä³ÿ, ÿê, ïðèì³ðîì, ó
Øòàòàõ. Öå òðàãåä³ÿ íèçüêî¿ ñâ³-
äîìîñò³ é ìîðàë³ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè
íàøîãî ñóñï³ëüñòâà. ² àðì³ÿ â äà-
íîìó âèïàäêó âèñòóïàº ëèøå
âèÿâëÿº ö³ ïðîáëåìè.

Äî ðå÷³, àìåðèêàíñüêå çàêîíî-
äàâñòâî äóæå ÷³òêî ðîçìåæóâàëî
òèõ, õòî çàãèíóâ ó áîþ, ³ òèõ, õòî
ï³øîâ ç æèòòÿ ÷åðåç âëàñíó íå-
îáåðåæí³ñòü àáî ç ³íøèõ ïðè÷èí.
Ñ³ì’¿ ïåðøèõ îòðèìóþòü óñ³ íåîá-
õ³äí³ ï³ëüãè òà âèïëàòè. Ðîäè÷³
äðóãèõ òàêèõ ïðàâ ïîçáàâëåí³.
Êð³ì òîãî, ó Çáðîéíèõ ñèëàõ ÑØÀ
³ñíóº íàãîðîäà – ìåäàëü
«Ïóðïóðîâå ñåðöå».
Íåþ íàãîðîäæóþòü
â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â, ÿê³ çàãè-
íóëè àáî ä³ñòàëè
ïîðàíåííÿ â ðå-
çóëüòàò³ áîéîâèõ
ä³é. Ç 1984 ðîêó ¿ ¿
âðó÷àþòü òàêîæ
òèì, õòî ïîêëàâ æèò-
òÿ â áîðîòüá³ ç òåðî-
ðèñòàìè. Â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³, ÿê³ áóëè ïî-
ðàíåí³ ÷è çàãèíóëè â
ðåçóëüòàò³ íåáîéîâèõ
ïðèãîä àáî íàâ³òü
«äðóæíüîãî âîãíþ»,
ïðàâà íà öþ â³äçíàêó
ïîçáàâëåí³.

Î÷åâèäíî, â óêðà¿í-
ñüêîìó çàêîíîäàâñòâ³
òàêîæ ìàþòü ç’ÿâèòèñÿ
ïåâí³ ìåõàí³çìè, ÿê³ á äîçâî-
ëèëè åôåêòèâíî áîðîòèñÿ ç ö³ºþ
ïðîáëåìîþ. À ùå ìàþòü çàïðà-
öþâàòè â³äïîâ³äí³ ñîö³àëüí³ ïðîã-
ðàìè íà êøòàëò àìåðèêàíñüêî¿
«Strong bonds (Ì³öí³ óçè)». Êð³ì
òîãî, ïî âñ³é êðà¿í³ âàðòî çàïî÷àò-
êóâàòè îñâ³òí³ êóðñè äëÿ îêðåìèõ

êàòåãîð³é íàñåëåííÿ. Ïðèì³ðîì,
äëÿ ñàìèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,
÷ëåí³â ¿õí³õ ðîäèí ÷è íàâ³òü äðó-
ç³â.

Âåëèêèé â³äñîòîê íåáîéîâèõ
âòðàò ó âñ³õ àðì³ÿõ ñâ³-

òó ñòàíîâëÿòü âèïàä-
êè, ïîâ’ÿçàí³ ç íå-
äîòðèìàííÿì çà-
õîä³â áåçïåêè. Íà-
âåñí³ 2013 ðîêó
â³äåîðåºñòðàòîð,
âñòàíîâëåíèé íà
àâòîìîá³ë³, ÿêèé
ïðî¿æäæàâ òåðè-
òîð³ºþ áàçè ÂÏÑ
ÑØÀ ïîáëèçó ì³ñ-
òà Áàãðàì, çàô³ê-
ñóâàâ êàòàñòðîôó
àìåðèêàíñüêîãî
ò ð à í ñ ï î ð ò í î ã î
ë³òàêà «Áî¿íã 747-
400»,

íà áîðòó ÿêîãî ïåðåáóâàëè ñ³ì
÷ëåí³â åê³ïàæó. Âñ³ âîíè çàãèíóëè.
Ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ ç’ÿñóâàëî-
ñÿ, ùî ë³òàê ïåðåâîçèâ ï’ÿòü áðî-
íåìàøèí MRAP ³ áëèçüêî âîñüìè
òîíí ³íøèõ âàíòàæ³â. Çà âèñíîâ-
êàìè ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿, ïðè÷èíîþ
ïàä³ííÿ ñòàëà ð³çêà çì³íà öåíòðó-
âàííÿ ë³òàêà. Íàïåðåäîäí³ âèëüî-
òó îäíó ç ìàøèí íåïðàâèëüíî
çàêð³ïèëè, òîìó ï³ä ÷àñ çëåòó
âîíà çñóíóëàñÿ ó õâ³ñò. Ñïðîáè
ï³ëîòà âèð³âíÿòè ë³òàê íå áóëè
âäàëèìè.

Ñõîæèé âèïàäîê ñòàâñÿ âîñå-
íè ìèíóëîãî ðîêó â àåðîïîðòó
Äæåëàëàáàä (Àôãàí³ñòàí). Ï³ä
÷àñ çëüîòó ðîçáèâñÿ àìåðèêàí-
ñüêèé â³éñüêîâî-òðàíñïîðòíèé
ë³òàê     Ñ-130 «Ãåðêóëåñ». Àâ³àêà-
òàñòðîôà çàáðàëà æèòòÿ 12 îñ³á:
ï’ÿòüîõ ÷ëåí³â åê³ïàæó – â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â àðì³¿ ÑØÀ,
ñò³ëüêîõ æå öèâ³ëüíèõ ï³äðÿäíè-
ê³â, ùî áóëè íà áîðòó ÿê ïàñàæè-
ðè, òà äâîõ ì³ñöåâèõ æèòåë³â íà
çåìë³.

×èìàëèé â³äñîòîê âòðàò Óêðà-
¿íñüêî¿ àðì³¿, ÿê ñâ³ä÷èòü âèùå-
íàâåäåíà ñòàòèñòèêà, òàêîæ

Чимало небойових втрат армії США
пов’язані саме з транспортуванням

особового складу у складних 
географічних та метеорологічних

умовах – з ладу дуже часто 
виходили вертольоти

Українськи фахівці постійно
вдосконалюють вітчизняні зразки
індивідуального захисту та засоби
надання первинної медичної
допомоги   

Вихід на позицію без засобів
захисту, недбале ставлення 

до зброї, необережне поводження 
із боєприпасами можуть призвести

до втрати життя



33травень 2016 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

ïîâ’ÿçàíèé ³ç íåäîòðèìàííÿì çà-
õîä³â áåçïåêè. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ
äâîõ ðîê³â ÷åðåç ïîðóøåííÿ ïðà-
âèë ïîâîäæåííÿ ç³ çáðîºþ òà
áîºïðèïàñàìè ï³øëè ç æèòòÿ 108
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ùå 39 –
÷åðåç íåäîòðèìàííÿ çàõîä³â áåç-
ïåêè.

Âåëèêîãî ãîðÿ óêðà¿íñüêèì ðî-
äèíàì, à êîìàíäèðàì – ïðîáëåì,
çàâäàº àëêîãîëü. Òàê, íà ïî÷àòêó
íèí³øíüîãî ðîêó â Ëóãàíñüê³é îá-
ëàñò³ çàãèíóâ â³éñüêîâîñëóæáî-
âåöü, ïðèçâàíèé çà ìîá³ë³çàö³ºþ.
Ïðèäáàâøè ó ì³ñöåâèõ ìåøêàí-
ö³â ñïèðò, ïðèí³ñ éîãî íà âçâîä-
íèé îïîðíèé ïóíêò. Ó ñòàí³ àëêî-
ãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ ãðàâñÿ ³ç ãðà-
íàòîþ, àæ ïîêè âîíà íå âèáóõíó-
ëà â éîãî êèøåí³.

×àñòî-ãóñòî â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³ éäóòü ³ç æèòòÿ ÷åðåç ãëè-
áîêó àëêîãîëüíó ³íòîêñèêàö³þ, â
ðåçóëüòàò³ ï’ÿíîãî ç’ÿñóâàííÿ
ñòîñóíê³â ³ç çàñòîñóâàííÿì çáðî¿
òîùî. Ñòàòèñòèêà âðàæàº: 30 %
íåáîéîâèõ âòðàò íàøî¿ àðì³¿
òðàïëÿþòüñÿ ÷åðåç «çåëåíîãî
çì³ÿ». Íàñòóïíà öèôðà âçàãàë³
ôàíòàñòè÷íà: 97 % ëþáèòåë³â
îêîâèòî¿ ñòàíîâëÿòü ìîá³ë³çîâà-
í³. Ó â³éñüêîâèõ êîëåêòèâàõ ¿õ
íàçâàëè «àâàòàðàìè». Àëå ãåðîé
Äæåéìñà Êåìåðîíà òóò í³ äî ÷î-
ãî. Àäæå òîé áóâ õëîïöåì ñïðàâ-

ä³ êðóòèì, õî÷ ³ ñèí³ì… Ç íàøèìè
àðì³éñüêèìè «àâàòàðàìè» ñóì-
ë³íí³ á³éö³ íå õî÷óòü ìàòè ñïðàâ,
àäæå âîíè íàðàæàþòü íà íåáåç-
ïåêó íå ëèøå ñåáå, à é óñ³õ, õòî
ïåðåáóâàº ç íèìè ïîðó÷. ª ò³ëüêè
îäèí ñïîñ³á ïîäîëàòè ïðîáëåìó
ïèÿöòâà  –  áîðîòèñÿ ç íåþ íà
äåðæàâíîìó ð³âí³. Àäæå íå ìîæå
áóòè, ùîá 40-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê âäî-

ìà áóâ «á³ëèé ³ ïóõíàñòèé», à
ùîéíî ïîòðàïèâ äî â³éñüêà, â³ä-
ðàçó ñòàâ àëêîãîë³êîì.

Âèõ³ä íà ïîçèö³þ áåç áðîíå-
æèëåòà, øîëîìà, íåäáàëå ñòàâ-
ëåííÿ äî çáðî¿, íåîáåðåæíå ïî-
âîäæåííÿ ³ç áîºïðèïàñàìè – öå
íàéá³ëüø ïîøèðåí³ ïðè÷èíè íàä-
çâè÷àéíèõ ïîä³é, â ÿêèõ âòðà÷à-
ºòüñÿ æèòòÿ. ×èìàëî êîìàíäèð³â
íåîäíîðàçîâî ñêàðæèëèñÿ, ùî
ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðîê âçâîäíèõ îïîð-
íèõ ïóíêò³â âèÿâëÿëè ï³äëåãëèõ
áåç çàñîá³â çàõèñòó. Äèâíà ð³÷: ç
ïî÷àòêîì â³éíè íà Äîíáàñ³ ñóñ-
ï³ëüñòâî ìîá³ë³çóâàëîñÿ, àáè çà-
áåçïå÷èòè íèìè íàøèõ â³éñüêî-
âèê³â. ¯õí³ ðîäè÷³ òà áëèçüê³ âèìà-
ãàëè: «Òåðì³íîâî äàéòå áðîíåæè-
ëåòè ³ øîëîìè!» Íàïåâíå, òåïåð
ïîòð³áíî òàê ñàìî ìîá³ë³çóâàòè-
ñÿ, àáè ïðèìóñèòè á³éöÿ íå íåõòó-
âàòè åëåìåíòàðíèìè ïðàâèëàìè,
ÿê³ çáåðåæóòü æèòòÿ! 

Îòæå, ï³ä³á’ºìî ï³äñóìêè.
Ìîæëèâî, ïîð³âíþâàòè Çáðîéí³
Ñèëè Óêðà¿íè ç àðì³ÿìè âèñîêî-
ðîçâèíåíèõ êðà¿í áóëî á íå çîâ-
ñ³ì äîðå÷íî. Àëå, ÿêùî ìè íàìà-
ãàºìîñÿ ñòâîðèòè âèñîêîïðîôå-
ñ³éíå â³éñüêî, òî é îð³ºíòèðè ìà-
þòü áóòè íàëåæíèìè. Ìîæëèâî,
íå âñ³ «ðåöåïòè» äëÿ ïîäîëàííÿ,
àáî õî÷à á çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³
íåáîéîâèõ âòðàò, ñòàíóòü ó ïðèãî-
ä³ ñàìå óêðà¿íñüê³é àðì³¿, àäæå
íàø íàðîä ìàº ³íøèé ìåíòàë³òåò
òà ìîðàëüí³ ö³ííîñò³. Àëå â áóäü--
ÿêîìó ðàç³ çàêîðäîííèé äîñâ³ä
ìîæíà àäàïòóâàòè äî íàøèõ ðåà-
ë³é.

Äî òîãî æ, íåáîéîâ³ âòðàòè óê-
ðà¿íñüêîãî â³éñüêà – öå íå ëèøå
ãîðå ðîäèíè, à é ïðîáëåìà ñóñ-
ï³ëüñòâà òà ³ì³äæ àðì³¿ çàãàëîì.
Îòæå, àáè çìåíøèòè ¿õíþ ê³ëü-
ê³ñòü, î÷åâèäíî, ïîòð³áåí çàêîí
÷è ïîñòàíîâà ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãà-
íó, ÿêèé âèâ÷àâ áè âñ³ îáñòàâèíè
çàãèáåë³ â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ, ³
óõâàëþâàâ â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ
ùîäî ïðèñâîºííÿ ñòàòóñó ó÷àñíè-
êà áîéîâèõ ä³é ³ç íàäàííÿì â³äïî-
â³äíèõ ï³ëüã. Äåðæàâà íå ìàº ïëà-
òèòè òèì, õòî ñàì íåõòóº âëàñíèì
æèòòÿì.

Ñåðã³é ÁÀÑÀÐÀÁ

Шолом неодноразово рятував 
життя військовослужбовця
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– В перші місяці війни на Сході 
хлопці з фронту потрапляли в гос-
піталі з пораненнями. Ми знали, 
чим можемо їм допомогти: несли 
продукти, конкретні медикамен-
ти, перев’язувальні матеріали, 
– говорить виконавчий директор 
організації Ірина Дмитрів. А вже 
починаючи з осені 2014 року, наші 
воїни мали змогу  проходити пси-
хологічну реабілітацію у психо-
неврологічних диспансерах. Од-
ними з перших, хто потребував 
такої допомоги, були «кіборги», 
які впродовж багатьох місяців  
захищали донецький аеропорт. 
Це були абсолютно «цілі» люди, 
без будь-яких значних фізичних 
ушкоджень. Робота з ними суттє-

ВІЙНА 
СТОСУЄТЬСЯ 
КОЖНОГО
Це була справжня сповідь. Чоловік  вибачався 
за свої помилки, давав щиросердні обіцянки сім’ї, 
мудрі настанови дітям. Це були найважливіші 
слова, які не кожен каже, навіть доживши до 
глибокої старості. Нині, в реаліях війни,  головні, 
пам’ятні слова стали оберегом українських родин, 
змусили зрозуміти найважливіші істини. 
І так хочеться, щоб мирне життя, за яке мужньо 
воюють українські військові і яке так відрізняється 
від пекла війни,  ніколи не  ятрило  їхніх  ран. 
Щоб вони почувалися справжніми героями-
переможцями.  «Лист батька» – таку назву 
має проект з реабілітації воїнів АТО,  
започаткований  волонтерами Запорізької 
благодійної організації «Храм»
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во відрізнялась від попередньої 
нашої діяльності. Ми намагалися 
покращити їм настрій  насампе-
ред речами, які б нагадували їм 
про дім, сім’ю.  Це були домашні 
смаколики, малюнки, поробки, 
створені дітьми. Багато часу від-
водилося на звичайні бесіди із во-
їнами. 

– Не буду кривити душею, але 
одним з головних завдань під час 
роботи з такими хлопцями було 
не допустити, щоб ті банально 
спилися. Адже випадки, коли чо-
ловіки шукають порятунку від 
своїх душевних переживань у ал-
коголі, не поодинокі і від набага-
то менших стресів. А тут – війна, 
– розповідає Ірина. 

– Ми розпочали проект «Лист 
батька». Наші волонтери приво-
зять хлопцям на фронт конвер-
ти, папір з ручкою і пропонують 
написати листа комусь із рідних. 
Адже жодна телефонна розмова 
не може  зрівнятися з написаним 
на папері. Військові при зброї 
відразу стають «беззбройними». 
То ніяк не можуть наважитися, а 
то раптом починають писати, а 
потім повертають назад, проте 
врешті-решт багато хто з них все 
ж таки ділиться своїми думками 
на папері.  Люди переживають  
внутрішню боротьбу, і з їхніх об-
лич видно, що пишуть вони, обду-
муючи кожне слово, – продовжує 
Ірина. 

Чимало радості військовим да-
рують дитячі концерти, з якими 
волонтери «Храму» виїжджають 
до лікувальних закладів. Актив-
ну участь у таких заходах бере й 
унікальна сім’я із Запорізької об-
ласті, де тато – громадянин США, 
мама – українка, а шестеро їхніх 
дітей на дзвіночках виконують 
різноманітні мелодії – від гімну 
України і до улюблених всіма  му-
зичних тем. Якось після концерту 
в актовій залі одного з госпіталів 
воїн, який перебував там на реа-
білітації, взяв діток за руки і повів 
до палати. Концерт продовжився 
вже там. Лежачі хворі отримали 
такий заряд позитивних емоцій, 
що ладні були зіскочити з ліжок, 
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до яких були прикуті тяжкими 
пораненнями.  Практично з усіма 
бійцями представники «Храму» 
продовжують дружити й  після 
їхньої виписки. І з тими, хто їде 
у відпустку додому, і з тими, хто 
знову повертається на фронт. Для 
хлопців важливо, щоб про них не 
забували, щоб вони були потрібні 
суспільству. І без удаваної скром-
ності можу сказати, що наша ді-
яльність  є частиною їхньої реабі-
літації, – резюмує Ірина. 

– На фронті я не зустрічала 
відверто поганих людей. Там не-
має масок, немає сірих відтінків у 
стосунках. Екстремальні, а часом і 
критичні ситуації, в яких змушені 
перебувати воїни, «очищують» їх. 
Після декількох годин спілкування 
з хлопцями на лінії фронту я по-
тім із цілковитим нерозумінням 
спостерігаю за нашим повсякден-
ним життям. Де повсюдно панує 
брехня, нескінченні корпоративи, 
де практично не цінується найдо-
рожче – людські стосунки, – ді-
литься думками Діана Бабова, 
волонтерка армійського відділу 
«Перемога 911» благодійної орга-
нізації «Храм».

– Звичайно, не все так добре 
на війні з морально-вольовими 
якостями бійців. Свою лиху роль 
відіграє алкоголь. Були випадки, 
коли через браваду після вжи-
вання спиртного хлопці безглуз-
до гинули. Не у всіх психика може 
витримати, коли доводиться ба-
чити, як спливають кров’ю бойові 

побратими. Також декого смерть 
підстерігає під час безрозсудного 
дійства – зйомки на телефон про-
літаючих снарядів. І це лише за-
ради того, щоб потім викласти їх у 
соцмережу.  Довелось мені одно-
го разу побачити  і «п’ятисотого», 
– продовжує Діана. – Вантажем 

«500» хлопці називають тих, кого 
після пережитого стресу дово-
диться буквально накачувати ал-
коголем, щоб людина не збоже-
воліла. Під час чергового візиту 
в зону АТО ми розвантажували 
доставлені продукти в разбомб-
леному приміщенні. Поруч з нами 
поклали солдата, який спав. По-
чувши голоси, він невдовзі проки-
нувся і попросив підійти до нього. 
Чесно кажучи, мені було страшно. 
Він знову заснув, а прокинувшись, 
почав говорити мовляв, навіщо 
потрібна ця війна, заради чого ги-
нуть люди… 

Я намагалась його заспокоїти, 
але мене відразу відвели в бік і все 
пояснили. Виявилося, що він єди-
ний вижив після прямого влучення 
снаряда в машину, на якій їхали 
бійці.  І тільки завдяки тому, що ви-
буховою хвилею його відкинуло на 
декілька метрів. А шматки розірва-
них тіл вісьмох товаришів накрили 
його, мов градом. В такому випадку 

Виконавчий директор
благодійної  організації «Храм» 

Ірина Дмитрів на ротації 
30-ї бригади в с. Мирне
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алкоголь рятує, якби не він, жодна 
б реабілітація в будь-якому госпі-
талі  чоловікові б не допомогла. Та 
я навіть не знаю, скільки потрібно 
часу і якою повинна бути  реабілі-
тація, щоб стерти з його пам’яті ті 
чорні картинки.

Був випадок, коли одну з бри-
гад, що повернулася з війни за ро-
тацією, розкомандирували у вій-
ськовій частині в місті, де воєнні 
дії не велися. Вночі розпочалася 
злива. Краплі були настільки вели-
кі, що гучно стукали по підвіконню 
казарми.  Хтось з військових про-
кинувся і крикнув: «Град!». Вся ка-

зарма, як за командою, попадала з 
ліжок на підлогу і під ліжка, поду-
мавши що розпочали працювати 
«Гради».

Тож, спілкуючись із реабілі-
тантами вже тут в умовах миру, 
я приблизно розумію, крізь що 
вони  пройшли, і мені легше зна-
ходити потрібні слова. Процес їх-
ньої реабілітації часто залежить 
від віку, – веде далі волонтерка. 
– Приїхавши вперше, я звернула 
увагу на те, що в госпіталі воїни 
розмістилися на трьох «поверхах». 
На одному зовсім молоді, на дру-
гому після 30 років, на третьому ті,  

кому за 60. Найстарші практично 
відразу після госпіталізації рвуть-
ся на фронт, вважаючи, що не по-
винні помирати молоді хлопці. У 
них спрацьовує батьківський реф-
лекс. Чоловіки середнього віку, 
попри зовнішній оптимізм, дово-
лі закриті. Їх важко розговорити. 
Вони носять переживання в собі. 
А, в наймолодших більше всього 
вогника надії в очах. Для декого 
з них війна – це і шанс проявити 
себе, іноді вони задумуються про 
кар’єру військового в майбутньо-
му. Але всім їм потрібне спілку-
вання, що ми із задоволенням і 
робимо. 

Під час виписки бійці блага-
ють зібрати всіх, хто провідував 
їх, і просто подякувати. Щасливі-
ших очей за їхні, я ще не зустрі-
чала. Буває, ти поспішаєш до во-
їнів, щоб допомогти, підтримати, 
розрадити. А виявляється, що це 
вони, незважаючи на все те пекло, 
яке довелося їм пройти, заряджа-
ють тебе такою енергією та опти-
мізмом, що хочеться жити! І таке 
огортає почуття гордості за наших 
сучасників, за наших  хлопців-ге-
роїв! І так хочеться, щоб життя 
наших захисників на рідній землі, 
яку вони вибороли із ворожих па-
зурів, було гідним і щасливим!

Олег ЛОКТЄВ

Одними з перших, 
хто потребував 
психологічної 

допомоги, були 
«кіборги», які 

впродовж багатьох 
місяців  захищали 

донецький аеропорт. 
Робота з ними суттєво 

відрізнялась 
від попередньої 

діяльності «Храму»
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оздоровлення військових є чотири  

відповідних заклади. Це Центри медичної 
реабілітації та санаторного лікування 

«Трускавецький» і  «Пуща-Водиця», 
Центральний військово- клінічний 

санаторій «Хмільник», а також санаторне 
відділення Військово-медичного 

клінічного центру Центрального регіону у 
Вінниці

Підраховано, що на медичному та 
санаторно-курортному забезпеченні в 

лікувально-оздоровчих закладах Міністерства 
оборони України перебувають близько  1 

млн 165 тис. осіб. З них приблизно 250 тисяч 
військовослужбовців, майже 330 тисяч 

пенсіонерів МО та понад 585 тисяч  членів 
сімей військовослужбовців і військових 

пенсіонерів. А також майже 46 тисяч 
працівників ЗС України. У зв’язку з триванням 

антитерористичної операції на Сході країни 
кількість учасників бойових дій постійно 

збільшується, їхнє оздоровлення є одним з 
пріоритетних завдань.

«Було ваше – 
стало наше…»

За наявності такої «армії» по-
тенційних відпочивальників за-
кладів, де офіцеру чи його дру-
жині можна було б відпочити і 
оздоровитись, вкрай недостатньо. 
Витоки нинішньої ситуації сяга-
ють горезвісних 90-років. На по-
чатку 1992 року під юрисдикцією 
МО України перебувало  близько 
30 військових санаторіїв та бу-
динків відпочинку, успадкованих 
від СРСР.

 Щороку у військового відом-
ства відбирали по санаторію, а то 
й по декілька. Так тривало доти, 
поки в нас з урахуванням розта-
шованих у Криму їх залишилося 
9. Після захоплення  ж півострова 

ЗДОРОВ'Я І ВІДПОЧИНОК

«зеленими чоловічками» МОУ 
втратило ще шість закладів. Зва-
жаючи на актуальність проблеми, 
ми вирішили дізнатися про деякі 
нюанси санаторно-курортного 
лікування, зокрема про вартість 

путівок та порядок забезпечення 
ними пільговиків.

- 2016 року собівартість сана-
торно-курортної путівки на 21 
день лікування становить по-
над 7 тисяч гривень, - говорить 

ВІЙСЬКОВІ ВІЙСЬКОВІ 
САНАТОРІЇ:САНАТОРІЇ:
ЯКІСТЮ КОМПЕНСУВАТИ 
КІЛЬКІСТЬ
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Олександр Авраменко, головний 
спеціаліст Військово-медичного 
департаменту МО України. -   Ве-

лише в тому випадку, якщо  су-
купний дохід сім’ї за останні 6 
місяців з розрахунку на 1 особу 
не перевищує три про житкові мі-
німуми. Тобто 4197 гривень. При 
більшому доході сім’ї путівки і 
військовослужбовця, і членів ро-
дини сплачуються за собівартіс-
тю. Учасники АТО проходять реа-
білітацію безкоштовно.

Охочих одержати якісне са-
наторне лікування саме в цих 
закладах завжди вистачало. Всі 
вони помітили суттєве підви-
щення якості медичної допомо-
ги.  Наприклад, лише 2015 року 
пролікувалося  10 405 осіб піль-
гових категорій.  З них  2540 осіб 

становили військовослужбовці,  
головним чином – направлені 
на медичну реабілітацію після 
завершення лікування в госпіта-
лях. Також  пролікувалося 3720 
ветеранів війни, 2221 ветеран 
військової служби та 1604 члени 
сімей військовиків та ветеранів 
військової служби, 332 праців-
ники Збройних Сил України. 

терани військової служби спла-
чують за санаторне лікування 25 
відсотків від собівартості, а члени 
їхніх сімей – 50. Для військовос-
лужбовців ці пільги надаються 

Витягування хребта в 
радоновій воді

ЕКГ з велоергометрією 
- необхідна складова 
обстеження кардіологічного 
хворого
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 «Кожен проведений 
тут день додає 
здоров’я…»

У Трускавці головним  ліку-
вальним чинником є унікальна за 
своїми цілющими властивостя-
ми мінеральна вода «Нафтуся», 
великою популярністю у відпо-
чивальників користуються міне-
ральні джерела «Юзя», «Марія», 
«Софія», «Броніслава». Сюди вар-
то приїздити тим, хто потерпає 
від сечокам’яної хвороби, хроніч-
них запальних процесів у нирках 
і сечовивідних шляхах, печінці, 
жовчному  міхурі та жовчних 
шляхах. А також  тим, хто має 
певні проблеми з підшлунковою 
залозою та захворюваннями ста-
тевої сфери. 

Сучасна лікувально-діагно-
сти ч  на база Центру медичної 
реабілітації та санаторного ліку-
вання «Трускавецький» дозволяє 
за потреби проводити складні 

клініко-біохімічні дослідження, 
рентгенологічне та ультразвуко-
ве обстеження, фіброгастроско-
пію, надавати консультативно-
лікувальну допомогу вузьких 
спеціалістів (стоматолог, гінеко-
лог, проктолог, психотерапевт). 

Тут застосовують унікальні ком-
п’ютерні методики індивідуаль-
ного підбору доз і режиму при-
йому мінеральних вод при 
шлун ково-кишкових та уроло-
гічних захворюваннях. В цент-
рі широко використовуються 

ЗДОРОВ'Я І ВІДПОЧИНОК

У санаторії «Хмільник» стартував пілотний проект з 
комплексної медико-психологічної реабілітації для 
учасників АТО

Лазерне опромінення крові
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озокеритолікування, мінераль-
ні ванни, підводний душ-масаж, 
кишкові зрошення, мікроклізми, 
інсталяції лікарських препара-
тів у сечовий міхур. Можливості 
фізіотерапевтичного відділення 
включають проведення лазерної, 
ультразвукової, високочастотної 
та магнітної терапії.

До послуг пацієнтів і доріж-
ка Кнейпа. Це ходіння босоніж 

спеціальному павільйоні). Повітря 
вулика насичене біологічно актив-
ними речовинами прополісу, який 
має антимікробні властивості. 
Цей природний антисептик діє на 
мікроорганізми, що співіснують з 
людиною, а також сприяє норма-
лізації обміну речовин. Низько-
частотний звук гудіння бджіл дає 
можливість значно покращува-
ти психологічний стан пацієнтів. 

різного походження, артроза-
ми,  остеохондрозами, наслідка-
ми травм хребта і суглобів Цен-
тральний військовий клінічний 
санаторій «Хмільник». Природна 
радонова вода, сучасне медичне 
устаткування, висококваліфікова-
ні фахівці допомагають позбути-
ся недугів чи зменшити їхній не-
гативний вплив на самопочуття.

Неподалік Києва, в мальов-
ничому куточку Полісся розта-
шований Центр медичної реабі-
літації та санаторного лікування 
«Пуща-Водиця». Тут охочі мо-
жуть отримати кліматотерапію, 
бальнеотерапію,  лікувальні ван-
ни і душі, лікувальне плавання в 
басейні. До послуг відпочиваль-
ників також є грязелікування, 
електролікуван ня, лазеротера-
пія, інгаляції, ма саж, голкореф-
лексотерапія, аромотерапія.

Показниками для придбання 
путівки саме сюди є захворюван-
ня системи кровообігу, нервової 
системи, органів опору і руху, ор-
ганів дихання.

У фізіотерапевтичній клініці  
Військово-медичного клінічного 
центру Центрального регіону, що 
розташований у Вінниці, застосо-
вуються бальнеологічні, фізіоте-
рапевтичні, нетрадиційні та реа-
білітаційні методики. 

- Електролікування, магніто-
лікування, світлолікування, лазе-
ротерапія, механотерапія, баро-
терапія, грязелікування, ЛФК - це 
далеко не повний перелік того, 
що ми використовуємо, - каже на-
чальник клініки полковник медич-
ної служби В’ячеслав Сивак. 

Методи оздоровлення, які ви-
користовуються у названих вище 
закладах, різняться. Але все ж 
люди, котрі в них побували, задо-
волені. Принаймні більшість. 

Сергій ЗЯТЬЄВ

по камінцях різного розміру у 
ванночках із прохолодною та 
теплою водою, що чергуються. 
СПА-процедура допомагає зняти 
фізичну втому і нервову напругу, 
поліпшує роботу судин, м’язів і 
суглобів. Основна ідея методики 
— існування людини в єдиному 
ритмі з природою. Камінці, що 
містяться у ваннах, впливають на 
більше ніж 5000 акупунктурних 
точок стопи, легко і м’яко масажу-
ють ноги.  Широко застосовують 
у центрі і гірудотерапію (лікуван-
ня п’явками). У складі біологічно-
го секрету гірудин, який виділяє 
п’явка, міститься величезна кіль-
кість цілющих компонентів, що 
покращують деякі властивості 
крові людини, підсилюють крово-
обіг та мікроциркуляцію. Він має 
протиішемічну, антигіпоксичну, гі-
потензивну (нормотензивну), про-
тинабрякову, дренуючу, анальге-
зуючу дії.

 Нещодавно тут впровадже-
но апітерапію (сон на вуликах у 

Особливо вояків, які під час про-
ведення антитерористичної опе-
рації побували в різних стресових 
ситуаціях, що негативно впливали 
на їхню нервову систему.

Лікарі радять людям із хво-
робами нервової та серцево-
судинної систем, а також  із за-
хворюваннями опорно-рухового 
апарату, насамперед з артритами 
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Киянин Василь Близнюк ніколи не думав, що у 58 років 
йому знову доведеться вдягати військовій однострій. Піс-
ля школи, відслуживши два роки в прикордонних військах, 
пов’язав своє життя з технікою. Двадцять років крутив «ба-
ранку», ще близько десяти – керував транспортним під-
приємством. Виховав двох доньок і сина. 

Щасливе мирне життя перервала війна. «Старший брат» 
безпардонно вдерся до рідної домівки українців. Коли       
«зелені чоловічки» анексували Крим, Василь Зиновійович 
відразу пішов до Оболонського військкомату записувати-
ся добровольцем на фронт. Чоловіку відмовили через його 
вік. Але патріот не здавався. Після Указу Президента, коли 
дозволили приймати до війська 60-річних, із шостою хви-
лею мобілізації він опинився на передовій. В зоні АТО стар-
шина Василь Близнюк уже понад вісім місяців. 

Василь Зіновійович всією душею вболіває за рідний 
народ. Його думки втілюються у віршовані строки, які на-
роджуються в окопах у нечасті хвилини затишшя. Чоловік 
сумує за хлопцями, що полягли за Україну, мріє про пере-
могу і щасливе майбутнє. Його вірші йдуть від серця, тому 
побратими з нетерпінням чекають нових творів від на-
родного поета. Сподіваємося, що фронтова поезія Василя 
Близнюка припаде до серця й читачам «Війська України».

МРІЇ
Я мрію заснути у чистій постелі,

      Думками полинуть в свій край – до оселі
      В Дніпрі сполоснути натруджені ноги –

Тяжкими були воєнні дороги.
    На кручі зійти старого Подолу,

      Від щирого серця вклонитися Богу,
      Та клята війна не дає це зробити

      Прийшов я сюди, аби ворога бити.
    Ще досі я чую набатнії дзвони –

      Михайлів нас кличе узятись за зброю!
      Ми всі згуртувались, ми стали єдині,
      Чого ж ця війна нас калічить донині?

      Та я повернусь, я ще вийду із бою,
    На ранній зорі умиюсь росою,

      Скалічену душу ще сонце зігріє,
      Здійсниться все те, про що досі я мрію!

ЗА ДРУЗІВ
Нас Україна згуртувала,
В лиху годину об’єднала,

Поставила в військовий стрій,
Щоб ворогу дали ми бій!

І по війні зберуться друзі,
Посадимо калину в лузі,

Тоді і гіркої наллєм,

Полеглих друзів пом’янем!
Живих згадаєм із Кривбасу,

Із Запоріжжя і Донбасу
Із Києва та із Карпат –

З усіх сторін де є наш брат.
І заспіваєм про калину

Й про нашу славну Україну.

   
  

 

 

  

Рядки,Рядки,
народженінароджені
душеюдушею
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ЯК МАМІ...
Як мамі сказати,
Що сина немає?..

Вона сивочола
Його  ж так чекає!
А він немов вчора

Пішов мандрувати...
Вона ж виглядає
Синочка до хати.
Неначе от-от він
Постукає в двері
І скаже матусі:

«Насипте вечері».
Він в небо злетів,

Біля мами не стало –
В донецькім степу
Його куля дістала.
Ніхто не постукає
Мамі вже в двері,

Ніхто вже не скаже:
«Насипте вечері».
Як мамі сказати,
Що сина немає...
Вона сивочола

Його ж так чекає!

ПОВІНЧАНИЙ З ВІЙНОЮ
Я тут повінчаний з війною –
І в день і в ніч вона зі мною.

Стою в окопі з автоматом
Готовий в бій з московським катом.

Вона мене не відпускає,
Душа моя вогнем палає

За дім, порушений снарядом,
За чорнозем, поритий «градом»,

За мам, що ждуть з війни солдата,
 За вбитого війною брата,

За сина, що чекає тата...
Кругом біда – війна проклята!

Живу, повінчаний з війною,
Нема ні дня мені покою.

Прошу лиш в Бога допомоги,
Щоб роз’єднав наші дороги.

В Росію хай іде проклята,
Обніметься з московським катом!

Та й повінчаються навіки
Проклятий кат й війна-каліка...

НІ ВІЙНІ!!!
Я не боюсь сказати «ні»
Цій неоголошеній війні!

Я не боюсь дивитись в очі
Всім ворогам, що зло пророчать.

Я не боюсь спитати в «брата»,
Чого заліз він в нашу хату.
Я не дивлюсь на свої роки,

З історіЇ беру уроки.
Рід український від Ярила,

Від Ярослава і Данила
Живе і завжди буде жити,
І ворогам нас не зломити.

Ми, як той «Фенікс» у вогні,
Вогнем нас палять – ми живі.

Якщо війна – ідем на Ви,
Щоб ворог наш зазнав біди!

Я не боюсь сказати – «ні»
Неоголошеній війні!

«ПУТЛЕРУ»
  До тебе я звертаюся, вражий сину!

Ще вчора ми були одна родина –
Братались, завжди щиро обнімались.    

Ми всі – слов’яни, в рід наш об’єднались.
Що ж ти накоїв, яничар проклятий,
Ти меч підняв на українця-брата.

Забрати хочеш в нас ти Батьківщину?
В віках проклятий будеш, вражий сину!

Донецьку землю кров’ю поливаєш,
Своїх синів в могилу заганяєш.

Поглянь ти в очі мам, що ждуть солдата,
А ти привіз їм цинк, щоб закопати.

Не буде в тебе слави Мономаха,
Бо будеш – Володимиром проклятим.

З осики кіл на тебе ще чекає...
Нас всіх, братів, лиш воля поєднає,

А дзвін Софіі Русь всю об’єднає,
Та й благодать слов’янам засіяє!
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Події в нашій країні впродовж 2014-2016 років, які отримали 
назву «гібридної війни» Росії проти України, призвели до появи 
нового феномена – участі в захисті державності громадянського 
суспільства. Світ став свідком зовсім іншого якісного рівня 
добровільної участі українського народу у відбитті агресії

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
В «ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ»: 

«ХОЛОДНИЙ ДУШ» 
ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ
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Теоретики та практики «гібрид-
них війн» у Російській Федерації 
вчасно відреагували на світові 
тенденції щодо трансформації 
збройного протиборства, зокре-
ма щодо масового залучення ци-
вільного населення до протестних 
акцій та диверсій, створення не-
законних збройних формувань та 
інших форм участі в протиправній 
діяльності. Практичну реалізацію 
цих підходів у «російському вико-
нанні» світова спільнота побачи-
ла в Криму на початку 2014 року, 
а незабаром – на Сході нашої 
держави.

У планах команди російського 
президента було та продовжує 
залишатися намагання поширити 
«зону конфлікту» на всю Україну і 
надалі  дестабілізувати суспільно-
політичну обстановку до повної 
руйнації нашої державності.

Не є великою таємницею, що 
ці плани ґрунтувалися на оці-
нюванні  розвідувальними орга-
нами та іншими спецслужбами 
Російської Федерації поточної 
ситуації в Україні та на відпо-
відних прогнозах її розвитку. 
«Висновки» російських фахівців 
стосовно України на момент за-
вершення Революції гідності 
на Майдані в лютому 2014 року 
були «красномовні»: українське 

суспільство розколоте та дезорі-
єнтоване, поширюються настрої 
сепаратизму, відсутня  будь-яка 
довіра до інститутів влади, сило-
ві структури небоєздатні, є під-
ґрунтя для повернення щонай-
менше пів ден но-схід ної частини  
території  України під «контроль» 
Кремля. На підставі таких «оці-
нок» було зроблено висновок про 

нібито сприятливі умови для ма-
сової дестабілізації обстановки 
в нашій державі. Відповідно, ро-
сійські плани передбачали мак-
симально широке залучення до 
таких протиправних дій україн-
ських громадян. 

Утім вже є цілком очевидним, 
що весь потенціал російських 
спецслужб виявився нездатним 

ЄДИНА КРАЇ

Практики «гібридних війн» впевнені, що історію 
пишуть переможці. Росія поводиться брутально, 
порушуючи договори, погрожуючи та вбиваючи 

будь-кого, хто стоїть на її шляху

Дехто з росіян хизується тим, що почав вбивати 
українців ще на Майдані. «Брати» намагаються 

дивитись в очі тільки крізь приціл автомата

травень 2016 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ
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дати більш-менш адекватний 
прогноз реакції українського 
суспільства на ворожу агресію. 
Наші співгромадяни не тільки 
проігнорували спроби втягнути 
їх протиправні дії, але й пока-
зали світові приклади масового 
спротиву громадянського сус-
пільства агресивним намірам 
ворога, які для останнього стали 
цілковитою несподіванкою.

На думку низки дослідни-
ків, громадянське суспільство 

України, попри свою неповну 
сформованість, стало фактично 
одним із стрижнів протистояння 
поточним планам режиму В. Путі-
на щодо України. Наші співгрома-
дяни обирали для себе будь-які 
доступні форми сприяння захис-
ту держави. Одні відразу пішли 
добровольцями до військових 
комісаріатів, другі стали до лав 
добровольчих формувань. Во-
лонтери збирали та відвозили в 
зону АТО гуманітарну допомогу 
та допомагали пораненим у госпі-
талях. Навіть діти знайшли мож-
ливість виявити свою підтримку, 
починаючи від збору продуктів 
і теплого одягу та закінчуючи 

Ще вчора вони 
грали в танкові 
стратегії на 
комп’ютері, сьогодні 
воюють в реалі. 
До речі, тут немає 
кнопки «Зберегти 
гру»

Ще вчора вони були вчителями, 
бухгалтерами, а сьогодні вони 
еліта – захисники Батьківщини

Треба 
швидко вчитися, бо 
ворог не чекатиме
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оформленням листівок україн-
ським бійцям.

Ця допомога для наших за-
хисників стала дуже суттєвою, 
особливо на початковому етапі 
проведення АТО, коли військо-
ві формування після десятиліть 
«сплячки» відновлювали свою 
здатність ефективно виконувати 
завдання за призначенням, і де-
які питання логістики вимагали 
значної підтримки.

У низці проектів зі сприяння 
суспільства силовим структурам 
слід також назвати масові заходи 
з підтримання громадського по-
рядку в населених пунктах, осо-
бливо під час державних свят та 
визначних подій. Відразу були 
створені численні добровільні 
блокпости на в’їздах до міст, де 
поруч із правоохоронцями несли 
службу представники громад-
ських організацій.

Невдовзі до шляхетної справи 
долучилися громадяни з проек-
тами щодо лікування та реабілі-
тації поранених бійців,  сприян-
ня сім’ям учасників АТО, а також 
допомоги переселенцям з тим-
часово окупованих АР Крим та 
окремих районів Донецької і Лу-
ганської областей.

Завдяки цьому фактично ста-
лося диво: бійці на передовій по-
бачили і відчули реальний рівень 
підтримки з боку суспільства, 
який не змогли перемогти ніяка 

путінська пропаганда та російські 
танки так званих «ДНР» та «ЛНР».

Чи не найбільш дієвим у пере-
ліку проектів допомоги громад-
ських організацій структурам 
сектору безпеки та оборони став 
напрям, пов’язаний з проведен-
ням інформаційних заходів в ін-
тересах оборони держави та про-
тидії російській інформаційній 
кампанії.

Перш за все це підготовка ма-
теріалів інформаційного впливу: 

видання поліграфічної продукції, 
зйомка відеороликів тощо.

Також саме громадські орга-
нізації суттєво допомогли штабу 
АТО у проведенні інформаційних 
заходів, зокрема в так званій «сі-
рій зоні» та навіть на тимчасово 
окупованій території. Вони  серед 
іншого поширювали друковані 
матеріали, безпосередньо інфор-
мували місцеве населення. 

При цьому волонтери взяли на 
себе забезпечення технічними 

За допомогою квадрокоптерів наші військові отримують такі 
необхідні дані про рух ворожої техніки.

Ми пишаємось нашими захисниками. Вони боронять Батьківщину від вбивць та садистів.
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Всенародна 
допомога бійцям 
на передовій 
традиційна 
для українців. 
Очевидно, що 
поки існує така 
підтримка з боку 
громадянського 
суспільства, будь-
які плани агресора 
проти України не 
будуть реалізовані

засобами. Наприклад, постачали 
комплекти супутникового телеба-
чення, що дозволило особовому 
складу сил АТО дивитись україн-
ські телеканали в опорних пунк-
тах та на блокпостах уздовж лінії 
зіткнення.

Поза межами районів бойо-
вих дій волонтери взяли актив-
ну участь у роботі з військово-
патріотичного виховання,  у 
проведенні культурно-просвітніх 
заходів з особовими складом сил 
АТО, інформаційних заходах у 
межах цивільно-військового спів-
робітництва, інформуванні насе-
лення про події на Сході держави 
через власні сайти, в соціальних 
мережах тощо.

Деякі волонтерські проекти 
громадських організацій мали чіт-
ко виражену спрямованість. Най-
більш успішними є «Стоп-терор», 
«Миротворець», «ІнформНапалм», 
«Стоп-фейк». Такі проекти пере-
творилися на відомі у світі онлайн 
платформи щодо збору та поши-
рення інформації стосовно фактів 
терористичної  діяльності.  Ці дані 
в подальшому використовували 
силові структури, знадобились 
вони і для інформування світової 
спільноти про факти агресії проти 
України.

Громадянське суспільство за-
пропонувало та розпочало більш 

активно використовувати кіберп-
ростір для здійснення протидії РФ 
щодо пропаганди та дезінформу-
вання світового суспільства про 
події навколо України.

Основними джерелами такої 
допомоги стали волонтерські ор-
ганізації та ІТ-компанії.  Допомога 
з їхнього боку також надавалася 
з метою закупівлі необхідного ІТ-
обладнання, написання спеціаль-
ного програмного забезпечення 
тощо для підвищення спромож-
ностей Збройних Сил України, ін-
ших військових формувань в ІТ-
сфері.

У межах АТО дуже важливою 
була інформація, яку отриму-
вали від громадських структур, 

зокрема та, що надходила на 
офіційні поштові адреси Міно-
борони, ЗС України та їхні сторін-
ки у Facebook. За певної інфор-
маційної блокади на тимчасово 
окупованій території Донецької 
та Луганської областей вона була 
необхідною, її  активно викорис-
товували сили АТО. Доброволь-
ці сповіщали про переміщення 
терористичних груп, кількість та 
розташування ворожої техніки. 
На особливу увагу заслуговували 
матеріали фото- та відеофіксації 
зразків озброєння, що значно до-
помагало ідентифікувати против-
ника та його спроможності.

Тетяна САВЧЕНКО

Фанати найшвидше зреагували на чужинську агресію
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Незабаром виповниться 
25 років, як на політичній карті 
світу постала  Українська держа-
ва. Але до недавнього часу 
тисячі  населених пунктів, 
вулиць, скверів, мостів  носили 
імена катів нашого народу, 
а в кожному селі чи місті височі-
ли пам’ятники їм. І лише 
навесні  2015 року крига 
нарешті скресла:   Верховна Рада 
України ухвалила так звані деко-
мунізаційні закони, які забороня-
ють пропаганду комуністичного 
та нацистського режимів, дають 
«зелене світло» відкриттю архівів 
КДБ, передбачають вшанування 
борців за волю України у ХХ ст. та 
увічнення перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні. Про 
те, як їх виконують, розповідає 
голова Українського інституту 
національної пам’яті, кандидат 
історичних наук 
Володимир В’ятрович

ЛИШЕ ПОЗБАВИВШИСЬ  
СИМВОЛІВ ТОТАЛІТАРИЗМУ, 

МОЖНА РУХАТИСЯ ВПЕРЕД

ГОЛОВА УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ 

ВОЛОДИМИР В’ЯТРОВИЧ:
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– Чи можна було не пере-
йменовувати вулиці? Невже в 
нашої держави немає більш на-
гальних проблем, які потребу-
ють вирішення?

– Цього вимагає Закон України 
«Про засудження комуністичного 
та націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарних режимів 
та заборону пропаганди їх симво-
ліки». Обидва ці режими знищи-
ли в Україні мільйони людей. Цей 
закон стверджує: будь-які тоталі-
тарні практики неприй-нятні для 
Української держави. 

Україна ніколи не збудує за-
можного та спокійного майбут-
нього без подолання спадщини 
тоталітарного минулого. Бо тота-
літаризм і добробут – несумісні. 
Тож перейменування назв вулиць, 
пов’язаних із комуністичним ре-
жимом, – обов’язкова умова того, 
щоб у нашій державі відбулися 
позитивні суспільні перетворен-
ня. Схожий шлях декомунізації 
пройшла більшість посткомуніс-
тичних країн Центральної і Східної 
Європи. І – у порівнянні з Укра-
їною – вони досягли неабияких 
успіхів у всіх сферах життя!

«Залишити усе як є» з кому-
ністичними назвами було б не-
послідовно: бо, з одного боку, за-
суджуємо нелюдські режими, а з 
другого – уславлюємо символи 
чи імена  провідних діячів зло-
чинного комуністичного минулого 
в назвах населених пунктів, ву-
лиць, парків, досі зберігаємо його 
пам’ятні знаки та пам’ятники. Такі 
символи тоталітарних режимів, а 
також елементи їхньої пропаган-
ди мають бути усунені з громад-
ського простору. І це тільки незна-
чна частина роботи із подолання 
тоталітарного минулого. Україна 
потребує потужної модернізації. 
А модернізацію неможливо здій-
снити на тоталітарних цінностях.

– Інколи можна почути,  що 
під час  перейменування думка 
пересічних громадян не врахо-
вується…

–  Нагадаю, що станом на 23 
листопада 2015 року з 29 733 
населених пунктів України  пе-
рейменуванню підлягали 988:  

31 місто, 110 селищ, 59 селищ 
міського типу і 788 сіл. Згідно з 
чинним законодавством, всі міс-
цеві органи влади протягом 3-х 
місяців мали подати до Верховної 
Ради України пропозиції щодо 
нових назв. У разі невиконання 
цієї вимоги парламент має право 
перейменувати населені пункти 
за пропозиціями Українського 
інституту національної пам’яті. 
На початку лютого ВР ухвалила 
постанову, якою змінила назви 
175 міст і сіл. А 17 березня парла-
ментарії проголосували за пере-
йменування ще 152. Найбільше їх 
виявилось у Дніпропетровській, 
Сумській, Харківській областях. 

Щодо перейменувань вулиць, 
площ, скверів. Їхнім ініціатором  
може бути будь-який громадянин, 
трудовий колектив чи державний 
орган. Свої пропозиції вони по-
дають сільському чи міському го-
лові, який має на розгляд 45 діб. 
Потім питання виноситься на гро-
мадське обговорення, після чого 
всі «за» і «проти» підсумовують-
ся, а проект відповідного рішення  
виноситься на розгляд місцевої 
ради. Саме вона і ухвалює оста-
точне рішення, яке набирає чин-
ності з дня оприлюднення. Якщо 
ж ця норма закону не виконана, то 
право на перейменування вулиці 
чи провулка отримує голова об-
ласної держ-адміністрації. 

– Чи всі назви, що з’явилися в 
радянські часи, мають бути змі-
нені?

– Ні. Наприклад, у Слов’янську 
з 680 вулиць під дію закону підпа-
дають майже 130, тобто близько 
19 відсотків. У Вінниці з 840 ву-
лиць треба змінити назви близько 
140. У Харкові з 2700 назв вулиць, 
провулків, проспектів і майданів 
під дію декомунізаційного зако-
нодавства підпадають приблизно 
285.

Перейменуванню підляга-
ють лише ті, що безпосередньо 
пов’язані з комуністичним мину-
лим, містять назви його органів 
влади й імена діячів, уславлюють 
події і пам’ятні дати, пов’язані з 
тоталітарним минулим.

Виняток становлять назви на 
честь осіб, чия діяльність  за радян-
ських часів була пов’язана з розви-
тком української науки та культу-
ри, таких, як: Олесь Гончар, Павло 
Тичина, Сергій Корольов тощо. Їх 
не змінюватимуть.

– Ваше ставлення до пере-
йменування наших вулиць на 
честь загиблих українських воя-
ків, які сьогодні відстоюють не-
залежність України на її Сході?

– Дуже позитивне. Люди, які 
гинуть за свою землю і свій народ, 
достойні цього.

– Як ви вважаєте, нинішню 
війну, яку веде проти нас Росія, 
можна назвати Вітчизняною ві-
йною українського народу?

– Я вважаю що це війна за від-
новлення незалежності та собор-
ності України. По суті вона є про-
довженням визвольної боротьби 
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українців, яку вони вели протягом 
попередніх століть.

– Яка ситуація з пам’ятниками 
Леніну та іншим комуністичним 
діячам, за кількістю яких Укра-
їна посідала на теренах СРСР  
«почесне» 2-ге місце, поступа-
ючись лише Росії?

– На сьогодні з близько 5-ти 
тисяч залишилося кілька сотень 
пам’ятників Леніну. Нещодавно 
в Запоріжжі було демонтовано 
один із найбільших. Таким чином 
нині вже немає жодного обласно-
го центру під контролем україн-
ської влади з пам’ятником Леніну. 
До 21 травня цього року ми маємо 
позбутися всіх пам’ятників тоталі-
тарної доби.

– Незважаючи на те, що ра-
дянська влада винна у загибелі 
мільйонів наших дідів і батьків, 
чимало їхніх нащадків не бажа-
ють розпрощатися з символа-
ми, які її уособлюють. Що рухає 
вчинками людей, які протесту-
ють проти перейменувань своїх 
міст, вулиць?

– Серед тих протестувальників, 
яких ми бачимо в телесюжетах, є 
проплачені певними політичними 
силами особи, які власну думку 
видають за думку тисяч людей. 
Але є серед них чимало й тих, кому 
і чверті століття не вистачило, щоб 
зрозуміти злочинну  суть комуніс-

тичного режиму, його вождів. Не-
зважаючи на страшну правду, яка 
стала нам доступна останнім ча-
сом, вони вперто стоять на своє-
му, мовляв, вік прожили на вулиці 
Леніна – на ній і помремо.                      

– Сьогодні Україна пере-
живає найдраматичніші часи у 
своїй новітній історії: Крим ро-
сіяни анексували, а значну час-
тину території Донеччини і Лу-
ганщини окупували. Зважаючи 
на ці обставини, чи не може  її  
спіткати доля УНР? 

–  Ні, переважна більшість на-
ших громадян вже не мислять 
свого життя поза межами неза-
лежної України, мільйони україн-
ців нізащо і ніколи не погодяться 
зі статусом «молодших братів». 
Так звана гібридна війна Росії про-
ти України укотре це показала. Пу-
тін не сподівався, що українці так 
самовіддано захищатимуть свою 
державу. Про жалюгідний стан ар-
мії, спецслужб йому доповіла ФСБ, 
але й вона не змогла «вирахувати» 
сили людського духу, патріотизму 
пересічних громадян, їхньої го-
товності жертвувати власними 
життями заради рідної землі. Ми 
бачимо, що навіть представники 
інших національностей, які про-
живають у нас, ідуть до війська, 
щоб зі зброєю в руках захистити 
землю, яка стала їм рідною. І це 

при тому, що майже чверть століт-
тя у нас була відсутня як така вій-
ськово-патріотична робота серед 
населення, особливо молоді!

 – Незважаючи на деякі про-
блеми, Україна все ж є, не вра-
ховуючи країни Прибалтики, 
найбільш демократичною дер-
жавою на теренах колишньо-
го «єдиного і непорушного». Чи 
пройшли ми точку неповернен-
ня в минуле? 

– Паростки свободи, держав-
ного мислення в більшості наших 
співвітчизників вже не знищити. 
У цьому всі ми переконалися за  
часів правління Януковича. Адже 
тоді  було чимало намагань згор-
нути зусилля працівників архівів, 
істориків, спрямованих на пошуки 
правди про наше минуле. 

Тож проти тих, хто і далі на-
магався доносити до суспільства 
страшну правду, розгорнули нео-
голошену війну. Пам’ятаєте  ін-
цидент, що 2010 року стався на 
київському залізничному вокзалі 
з директором Львівського  музею 
«Тюрма на Лонцького» Русланом 
Забілим? Його звинуватили у 
«спробі розголосити інформацію, 
що містить державну таємницю». 
При цьому в Руслана конфіску-
вали комп’ютер та накопичувачі 
з копіями документів 1940-1950 
років, які не містили ніякої дер-
жавної таємниці! Головною ме-
тою оперативників, точніше, тих, 
хто віддав їм цей наказ,  було не 
стільки затримати Руслана, скіль-
ки на його прикладі залякати ін-
ших істориків. Та організатори ак-
ції  забули, що на календарі був не 
1937-й і навіть не 1972 рік, а 2010-
й: на захист Забілого виступила не 
лише українська громадськість, а 
й закордонна. Тож довелося його 
відпустити, правда, вилучені  копії 
документів «забули» повернути. 
Найяскравішим свідченням воле-
любності українців, їхнього праг-
нення жити в незалежній державі 
і увійти до європейської родини 
є події на Майдані, які почалися 
наприкінці 2013 року, перерісши 
у Революцію гідності. Громадяни 
якої ще країни, що постала на руї-
нах СРСР, здатні на щось подібне?.. 

Україна ніколи не збудує заможного та спокійного майбутнього без подолання 
спадщини тоталітарного минулого. Бо тоталітаризм і добробут – несумісні
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–  Чи є щось спільне між ко-
муністичними символами і 
прагненням Російської Феде-
рації відродити імперію?

– Звичайно. Намагаючись по-
вернутись до кордонів, які існу-
вали на кінець 1991 року, тобто 
радянських, Росія маніпулює сві-
домістю мільйонів людей. При 
цьому використовує міфи, ство-
рені комуністичним режимом, 
на яких він і виховував мільйони 
своїх підданих – цілі покоління.   

Чинників, які призвели до ни-
нішньої ситуації на Донбасі, ба-
гато. Головний – втручання Росії 
у наші внутрішні справи.  Але 
коли б левова частка населення 
Донеччини й Луганщини не пе-
ребувала в полоні цих міфів, то, 
повірте, цієї ситуації, могло б і не 
бути. 

Адже російському телебачен-
ню, яке сьогодні є чи не голов-
ною зброєю Путіна в побудові так 
званого «руського миру», було б 
набагато складніше зомбувати 
людей, які знають історію, своє 
минуле.

Візьмемо такий приклад. Три-
валий час  нас переконували, що 
вояки Української повстанської 
армії – «злочинці, які вбивали ні в 
чому не винних людей, прислужу-
ючи німецьким фашистам». Але 
після того, як СРСР пішов у небут-
тя, ми дізналися, що й вони вою-
вали з нацистами. Коли ж ті були 
вигнані з України, свою зброю по-
вернули проти інших окупантів 
– радянських. Про необхідність 
визнати їх такими, що воювали 
за Україну, у суспільстві говорили 
давно. Але вищому керівництву 
країни до недавнього часу бра-
кувало політичної волі: не запе-
речуючи цього факту, воно все ж 
і не квапилося з його офіційним 
визнанням.

–  Як ви особисто ставитися 
до ідеї спорудити національний  
меморіал на честь усіх україн-
ців, які боролися за кращу долю 
України…

– І як людина, і як громадянин 
цієї країни, і як керівник Україн-
ського інституту національної 
пам’яті дуже позитивно. Ми вже 

працюємо над втіленням цієї ідеї. 
Вона полягає у спорудженні на-
ціонального пантеону борцям за 
незалежну Українську державу, 
де б покоїлися останки  Михайла 
Грушевського, Володимира Вин-
ниченка, Симона Петлюри, Євге-
на Коновальця, Степана Бандери, 
Романа Шухевича та інших видат-
них особистостей. 

– Незабаром Україна від-
значатиме 71-шу річницю  пе-
ремоги над нацизмом у Дру-
гій світовій війні. Як вплине на 
святкування  цієї дати прий-
няття минулого року пакета де-
комунізаційних законів?

 «Про увічнення перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 
1939-1945 років» – один із них. 
Ніякого негативного впливу він 
не чинить. Адже, як і раніше, Укра-
їнська держава вшановує тих, хто 
воював з німецьким фашизмом. 
Зокрема, місця поховання за-
гиблих, пам’ятники і меморіали, 
споруджені на їхню честь, пере-

бувають під ї ї охороною. До них 
покладають вінки і квіти, зокрема 
й перші особи України, які зустрі-
чаються і з ветеранами. 8 травня 
ми відзначатимемо День пам’яті 
і примирення. Головне, що ми по-
винні пам’ятати про цю війну — 
це подія, яка ніколи не повинна 
повторитися.

– Чи можуть старі солдати, 
яких з кожним днем стає де-
далі менше, використовувати 
символи СРСР, зокрема, ордени 
і медалі, отримані за участь у 
боях?

– Чинне законодавство не за-
бороняє цього. А ось використо-
вувати під час офіційних заходів 
радянську символіку забороня-
ється.  Тепер українців об’єднує 
синьо-жовтий український пра-
пор, незалежно від того  з ким і 
проти кого воювали їхні діди у 
роки Другої світової війни.

Інтерв’ю провів 
Сергій ЗЯТЬЄВ

Серед протестувальників, яких ми бачимо в телесюжетах, є проплачені певними 
політичними силами особи, які власну думку видають за думку тисяч людей. 
Але є серед них чимало й тих, кому і чверті століття не вистачило, 
щоб зрозуміти злочинну суть комуністичного режиму, його вождів
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Коли до початку російської агресії притягнуте за 
вуха дев’яностоп’ятиріччя Чернігівського обласного 
– у 1918 році губернського-військового комісаріату  
й можливо було уявити, хоча й не без посмішки, то в 
умовах неоголошеної війни, це блюзнірство.

Подібне потрібно розцінювати як спробу втягнути 
у новітню історію Збройних Сил України протрухля-
вілу радянщину. За словами директора Департамен-
ту соціальної та гуманітарної політики Міністерства 
оборони України полковника Валентина Федічева, 
ветеранські й громадські організації такі заходи мо-
жуть відзначати, хоча нині навряд чи хто візьметься 
за це. Але не за участю управлінських ланок нової ар-
мії України.

Тож на якій наступності будувати власну армію? 
Минулого року на День незалежності Президент Укра-
їни Петро Порошенко вручив бойові прапори з відзна-
кою Президента – стрічкою «За мужність і відвагу» ко-
мандирам 14-ти військових частин, які беруть участь 
та відзначилися в бойових діях на Сході України.

– Створюється багато нових військових частин. 
Виготовляються Бойові прапори для окремих ба-
тальйонів, окремих бригад, окремих полків. Почесні 
найменування військових частин, їхня нумерація та 

географічна прив’язка до міст України також у ком-
петенції Президента. Тож відповідний Указ слід очі-
кувати найближчим часом, – продовжує Валентин 
Федічев. 

За його словами, у військовому відомстві готу-
ється подання Міністра оборони України щодо впо-
рядкування почесних найменувань. Водночас заходи 
ці тривалі та коштовні. Серед них і пошиття бойових 
прапорів та виготовлення нових атрибутів суб’єкта 
господарювання: печаток, штампів тощо. Виготовлен-
ня лише одного знамена коливається у межах 8-12 ти-
сяч гривень. А пошити його можуть тільки відповідні 
швейні підприємства.

Важко не погодитись із відомим письменником, 
громадським діячем, Героєм України Іваном Драчем, 
що найменування військових частин мають зміцню-
вати країну і починатися географічними назвами – 
Сумська, Тернопільська, Вінницька, а продовжуватись 
іменами сучасних або козацьких героїв. Бо в цьому і 
є можливість об’єднання України, об’єднання  нашої 
козацької душі.

Але також потрібно змінювати і свідомість та пере-
конання людей.

Володимир КОСЕНКО

ГЕТЬ РАДЯНЩИНУ 
З МІЗКІВ

Минулого місяця колектив 
нашої редакції щонайменше 

двічі здивували звернення 
представників окремих 

військових частин 
із запрошенням на святкування 

сімдесятип’ятиліття їхніх 
установ. На логічне запитання,  

як набігло узялося стільки 
років, адже Збройні Сили 

України створені 6 грудня 1992 
року,  чули у відповідь, мовляв, 

розміщені на території чи 
дислокуємось у місті, де колись перебувала певна радянська частина, 

отже, є її наступниками. Що відбувається у свідомості деяких керівників 
у той час, коли у війні на Сході держави гинуть українські воїни, 

м’яко кажучи, незрозуміло

КОМЕНТАР ДО ТЕМИ
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Ситуація в сучасній Росії є 
яскравим прикладом взаємоза-
лежності і взаємовпливу політики 
та економіки. І хоча Росія вважа-
ється багатою країною, її сутнісна 
риса –  неспроможність подолати 
бідність, яку вона прагне прихо-
вати агресивною політикою, аби 
продемонструвати світові свою 
«велич». А імперська політика по-
требує колосальних витрат. Вони 
відтягуються від соціальної сфери, 
що знижує можливості забезпе-
чення життєвого рівня населення, 
залишаючи його здебільшого бід-
ним.

Від прадавніх часів і дотепер іс-
нує проблема бідності. Її вивчали і 
вивчають російські дослідники. Се-
ред їхніх публікацій переважають 
демографічні та соціологічні, ін-
коли економічні. Подається харак-
теристика нужденності в сучасній 
Росії, наголошується на тому, що 
вона є особливою: збільшується 
прошарок людей працюючих, се-
ред яких чимало високоосвічених 
і кваліфікованих, однак неспро-
можних забезпечити собі і своїм 
близьким нормальні умови життя. 
На противагу «новим багатим росі-
янам» їх назвали «нові бідні». 

Політичний курс Кремля ви-
значається однією людиною, що є 
традиційним для Росії, а традиції 
там дуже цінують. Побутує також 
афоризм стосовно того, що кожна 
спільнота варта свого керівника. У 
даному разі бачимо прояв діалек-
тики: В. Путін визначає політичну 
лінію країни, але він сам є втілен-
ням її сутнісних рис. Фігурально, 
Володимир Володимирович є ма-
ленькою людиною. Це стосується 
і його зросту, і його соціального 
походження. Але в його імені й по 
батькові закладене сподівання на 
«володіння світом». Так само пере-

ЧОМУ РОСІЯ АГРЕСИВНА? 
ТОМУ ЩО БІДНА…

На сучасному етапі розвитку 
людства бідність – одна з його 
глобальних проблем. Це соціально-
економічне явище притаманне 
будь-якому суспільству, і воно має 
багато аспектів
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важна більшість росіян упродовж 
століть були «маленькими людь-
ми». Однак їм конче необхідно 
компенсувати цей комплекс непо-
вноцінності ідеєю «величі», яку по-
важає і боїться світ. 

Тобто комплекс неповноціннос-
ті й імперська пиха поєднуються в 
одній авторитарній особистості. У 
своїй книзі «Втеча від свободи» ві-
домий дослідник соціальних про-
ектів минулого і сьогодення Еріх 
Фромм писав, що, з одного боку, 
авторитарній особистості прита-
манне почуття власної неповно-
цінності, безпорадності, ницості, 
а з другого – бажання поставити 
інших, більш «слабких» людей у за-
лежність від себе, прагнення зну-
щатися з них. 

Авторитарна особистість є но-
сієм авторитарного синдрому, 
основні характеристики якого 
аналізував німецький філософ 
Теодoр Людвіг Візенгрунд Адор-
но. Вчений пояснював це явище  
нав’язливою ідеєю величі,  сліпою 
вірою в авторитет і небажанням 
критично оцінювати керівника 
країни, пошуком зовнішнього во-
рога і самоствердженням за ра-
хунок слабкого, тобто готовністю 
нападати на те, що здається слаб-
ким і в суспільному відношенні 

прийнятне як жертва. І все це су-
проводжується шаленою заздріс-
тю і ненавистю до тих, хто думає і 
живе інакше, хто успішніший.

Такі симптоми авторитарного 
синдрому легко виявити у пере-
важної більшості сучасних росіян. 
Самі тамтешні дослідники ще до 
українських подій 2014-2016 років 
визнавали, що «в нинішній час ро-
сійське суспільство наскрізь про-
сякнуте авторитарним синдро-
мом, при цьому наявність цього 
синдрому в свідомості людини не 
залежить від ї ї віку і соціально-
економічного статусу». 

Нині вважається, що носієм лі-
беральних ідей є середній клас, у 
Росії лібералізм закінчується тоді, 
коли йдеться про Україну. З друго-
го боку, після 14 років зростання 
прибутків за рахунок високих цін 
на енергоносії, на які багата Росія, 
протягом останніх двох років еко-
номічна ситуація значно погірши-
лася. У лютому 2016 року голов-
ною загрозою для національної 
безпеки Росії ї ї мешканці назвали 
зростання цін і зубожіння насе-
лення. Збільшується кількість тих, 
хто опинився на межі бідності або 
балансує трохи вище-нижче. На-
прикінці 2015 року Світовий банк 
підвищив поріг бідності з 1,25 до-
лара на день до 1,9. Офіційна ста-
тистика в Росії називає цифру в 20 
млн громадян, які перебувають за 
межею бідності. Соціологи ж ка-
жуть: від 30 до 60 млн. Причому це 
бідність, що відтворює сама себе. 

Науковці назвали ї ї структур-
ною, маючи на увазі постійний 
стан значної частини населення. 
Утворилася велика соціальна гру-
па бідних як стабільний струк-
турний елемент суспільства. Ця 
нужденність не пов’язана з осо-
бистими якостями і трудовими зу-
силлями людей. А «новою рисою 
соціальної структури суспільства 
Росії стало зростання невизна-
ченості й нестабільності соціаль-
ного статусу значної частини гро-
мадян». Їхній психологічний стан 
усвідомлює і використовує керів-
ництво.
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Професор кафедри нейро- і 
патопсихології Московського дер-
жавного університету ім. М.В. Ло-
моносова, доктор психологічних 
наук Олена Соколова в одному зі 
своїх інтерв’ю пояснила, чому в 
країні так багато людей, якими 
легко маніпулювати: «Соціальна 
реальність стає все більш склад-
ною, непередбачуваною і такою, 
що лякає своєю невизначеністю. А 
телебачення ще й нагнітає страхи, 
умисно доводячи людей до стану 
хаосу і паніки. У ситуації створе-
ного сильного стресу можливі «по-
ломки» механізмів раціонального 
мислення. Люди легко уподібню-
ються натовпу, де діють архаїчні 
інстинкти, найпростіші емоції за-
раження та одностайності. Людські 
й особистісні риси при цьому зми-
ваються. Люди чекають і прагнуть 
знайти тих «сильних», хто запропо-
нує їм «порядок» і заспокійливі ма-
рення. Маніпулятор не думає про 
те, що буде з людиною, його від-
різняє емоційна холодність, без-

сердечність, своєрідна тупість. По 
суті, психологія маніпулятора – це 
психологія вбивці».

У головного маніпулятора 
Кремля позиції теж хиткі. Заради 
їхнього зміцнення, заради від-
вернення уваги суспільства від 
болючих внутрішніх проблем, тієї 
ж бідності, він спрямовує їх назо-
вні. Інформації у російських ЗМІ 
про справи в Україні більше, аніж 
про Росію. Головна мета: вистави-
ти нашу країну в образі «держави, 
яка не відбулася», бо вона відірва-
лася від Московії і прагне жити 
інакше, краще. У сучасному світі 
реального покращення можна до-
сягти лише шляхом модернізації. 
Це – принципове питання. Особли-
вість російської цивілізації полягає 
в її спрямованості не в інновацій-
не майбутнє, а в традиційне мину-
ле. Більшість її цінностей за своєю 
суттю є архаїчними, а в реальності 
часто спотвореними.

Можна сказати, що їм віддані 
86% росіян-симпатиків президен-

та. Люди кажуть: «Путін підняв Ро-
сію з колін. Ми потерпимо!» або: 
«Так, війна буде, але ми дамо по 
морді американцям!» Незгодних 
стає дедалі менше: вони або мов-
чать, або їдуть з країни. Режим 
не закриває кордонів для тих, хто 
хоче жити по-новому деінде. Влада 
не зацікавлена в модернізації, по-
ліпшенні життя спільноти. Логіка 
проста: в результаті модернізації 
рівень добробуту зростає. Задо-
вольнивши базові потреби, люди-
на бачить далі, не погоджується з 
тим станом справ, що склався на-
вколо. Вона ставить владі незручні 
запитання, прагне її контролюва-
ти. Та чи хоче того ж влада?

Представникам російської ци-
вілізації на всіх рівнях – від пре-
зидента до пересічного пенсіо-
нера – притаманне месіанство. 
Вони переконані, що володіють іс-
тиною, «справжньою духовністю», 
яку треба нести «несвідомим», у 
такий спосіб «рятуючи» їх. За цим 
приховане прагнення «володіти 
світом». Власні невдачі в модерні-
зації намагаються приховати чер-
говим сплеском агресивності, яка 
спрямована насамперед проти ін-
ших країн, зокрема проти України. 
Боротьба ведеться в різний спосіб. 
Починаючи з 90-х років минулого 
століття, саме інформаційна війна 
вважається найперспективнішим 
способом ведення військових дій. 
На жаль, Україна зазнала через неї 
значних збитків. Що б не говори-
ли про причини втрати кримських 
і частини земель Cходу України, 
провідним чинником стали настрої 
місцевого населення із закликами 
«Путін, прийди!» Російська пропа-
ганда тривалий час вела тут напо-
легливу і, як виявилося, успішну 
роботу. Головна ідея, яка рухала 
мільйонами, була не стільки по-
літичною, скільки економічною. 
Переконані в тому, що «Росія – 
багата», люди прагнули більших 
зарплат і пенсій. До цього додала-
ся спадщина радянщини з утри-
манськими сподіваннями на дер-
жаву, яка повинна безкоштовно 
забезпечувати житлом, освітою, 
медициною, іншими соціальними 
благами.

Починаючи з 90-х років минулого століття, саме інформаційна війна вважається 
найперспективнішим способом ведення військових дій. На жаль, Україна зазнала 
через неї значних збитків

Професор кафедри нейро
патопсихології Московського д
жавного університету ім. М.В. 
моносова, доктор психологіч
наук Олена Соколова в одном
своїх інтерв’ю пояснила, чом

ї і б й

Починаючи з 90-х років минулого с
найперспективнішим способом вед
через неї значних збитків
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Однак виявилося, що в Росії ба-
гатства блищать тільки в Москві,  
та й те не в усіх. Величезні перифе-
рійні території потерпають через 
різного роду нестачі. Нині це відчу-
ли на собі і кримчани, і переселен-
ці з України. 

З літа 2014 року до Росії при-
їхали близько 2,5 млн біженців 
із охоплених війною українських 
східних регіонів. Уряд РФ 31 жов-
тня 2015 року ухвалив постанову, 
в якій визначено умови і терміни 
їхнього утримання в пунктах тим-
часового перебування. У лютому 
2016 року почалося масове висе-

лення тих, хто називав Росію своєю 
новою батьківщиною. 

Які висновки можна зробити? 
Україна не може змінити свого 
географічного розташування, і Ро-
сія залишатиметься її сусідом. Іс-
торія свідчить, що розвиток росій-
ської цивілізації відбувався через 
територіальне розширення, тобто 
агресію. Як виявилося, за все треба 
платити, і за велич також. Величез-
ні амбіції та величезні території 
дорого коштують, вони потребу-
ють колосальних інвестицій. У цьо-
му й полягає російський парадокс: 
велич стала причиною бідності.

Стосовно історичних перспек-
тив Московії висловлюють різні 
припущення. На московському 
телевізійному каналі «Дощ» у лю-
тому цього року навіть запрова-
джено програму «Россия после». 
Малоймовірно, що злиденність 
там у найближчій перспективі 
зникне, самі російські науковці ви-
знають: «...Росія – країна прогресу-
ючої бідності». Неспроможність і 
небажання розв’язувати внутріш-
ні проблеми виливаються в агре-
сію назовні, що відволікає увагу 
населення від неспроможності 
адекватно відповісти на історич-
ний виклик – виклик модернізації, 
пояснює складності й дає підстави 
пишатися приналежністю до вели-
кої, сильної і «багатої» країни. Такі 
настрої будуть прямо й опосеред-
ковано виявляти себе у внутрішній 
і зовнішній політиці Москви.

Українство повинно це розумі-
ти і діяти відповідно. Так само усві-
домити, що бідність являє собою 
серйозну загрозу національній 
безпеці нашої країни, і взятися за 
розробку та реалізацію необхід-
них заходів протидії. Однак не шу-
кати порятунку від життєвих скрут, 
сподіваючись на російську спіль-
ноту, що виявилася дуже ненадій-
ною і не надто успішною в умовах 
сучасного світу. Разом із тим нега-
тивний результат – теж результат. 
Приклад Росії свідчить про те, що 
історична необхідність прискорен-
ня процесів змушує врешті-решт 
замислитися над питаннями, яка 
спадщина гальмує розвиток на-
шого суспільства, над якими зміна-
ми національної свідомості варто 
працювати заради прогресу нашої 
країни. Національна безпека Укра-
їни зміцнюватиметься насампе-
ред її успішним модернізаційним 
поступом. Путін сформулював ро-
сійську національну ідею як «па-
тріотизм». Піднесення Китайської 
Народної Республіки після Мао 
Цзедуна надихалося ідеєю серед-
ньої заможності – сяо-кан. Напев-
но нам підійде національна ідея, 
сформульована в такий спосіб: 
«Україна – заможна європейська 
країна».

Тетяна ОРЛОВА

З літа 2014 року до Росії приїхали близько 2,5 млн біженців із охоплених 
війною українських східних регіонів. У лютому 2016 року почалося масове 
виселення тих, хто називав Росію своєю новою батьківщиною
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Íà â³äì³íó â³ä áàãàòüîõ ðàäÿí-
ñüêèõ îñåðåäê³â ñóñï³ëüñòâà ñ³ì’ÿ
Õàáðåíê³â í³êîëè  íå â³äçíà÷àëà
ñâÿòî 9 òðàâíÿ. ² öå ïîïðè  òå, ùî
ãëàâà ðîäèíè Äìèòðî Ïåòðîâè÷
íàðîäèâñÿ 22 ëèñòîïàäà 1922  ðî-
êó â ñåë³ Ñòåïàí³âêà Çàïîð³çüêî¿
îáëàñò³, òîæ íà ìîìåíò ïî÷àòêó
í³ìåöüêî-ðàäÿíñüêî¿ â³éíè éîìó
âèïîâíèëîñü 18 ðîê³â, òîáòî íàñ-
òàâ ïðèçîâíèé â³ê. Òà â ñ³ì’¿ í³õòî
îñîáëèâî íå ïåðåéìàâñÿ òàêèìè
ïèòàííÿìè. Ëèøå äðóæèíà ïåð³î-
äè÷íî äîð³êàëà Äìèòðó Ïåòðîâè-
÷ó, ùî â³í «ïðîôóêàâ» óñ³ íàëåæí³
ó÷àñíèêîâ³ â³éíè ï³ëüãè. 

Îäíîãî ðàçó äî÷êà ²ðèíà  çàïè-
òàëà ìàò³ð, ÷îìó ³ ÿê³ ñàìå ïðèâ³-
ëå¿ áàòüêî âåñü ÷àñ ³ãíîðóº? Ìè-
ìîõ³äü, îïóñòèâøè î÷³, ìàìà â³ä-
ïîâ³ëà, ùî ÿêîñü, êîëè áàòüêî ñëó-
æèâ â àðì³¿, â³í âèïèâ íà ïîñòó,  çà
ùî áóâ çàñóäæåíèé. À òàê³ íà
ï³ëüãè  íå ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè.
Ç ÷àñîì îáñòàâèíè çìóñèëè çíîâó
ïîâåðíóòèñÿ äî ö³º¿  òåìè. Ñòàðøà
äî÷êà Ëþñÿ âëàøòóâàëàñÿ ïðà-
öþâàòè íà îäèí ³ç ñóõîâàíòàæ³â,
ïðèïèñàíèõ äî ïîðòó Âëàäèâîñ-
òîêà, ùî ïåðåäáà÷àëî â³äêðèòòÿ
â³çè äëÿ ïîõîä³â çà êîðäîí. Òà

áàòüêè ¿ ¿ çàñìóòèëè, ïîïåðåäèâ-
øè, ùî äîçâîëó íà âè¿çä çà êîð-
äîí ¿é, ìîæëèâî, íå äàäóòü ÷åðåç
íåÿñíå òàòîâå ìèíóëå. Ïðîòå íå-
î÷³êóâàíî äëÿ áàòüêà ç ìàìîþ
1985 ðîêó Ëþñÿ îòðèìàëà çàêîð-
äîííó â³çó. ßê ç’ÿñóâàëîñÿ çãî-
äîì, áàòüêà íà òîé ÷àñ âæå ðåàá³-
ë³òóâàëè áåç éîãî â³äîìà ³ áóäü-
ÿêî¿  ó÷àñò³. 

Òàê áè öÿ ³ñòîð³ÿ ³ çàáóëàñÿ,
ÿêáè îäíîãî ÷óäîâîãî äíÿ, ï³ñëÿ
ïåðå¿çäó äî íîâî¿ êâàðòèðè,  ìî-
ëîäøà äî÷êà íå âçÿëàñÿ óïîðÿä-
êîâóâàòè ñ³ìåéí³ ôîòîãðàô³¿.
Ìàìà íà òîé ÷àñ âæå ïîìåðëà, ³
õàçÿéêîþ â äîì³ ñòàëà ²ðèíà. Ðîç-
áèðàþ÷è äîêóìåíòè, âîíà íàòðà-
ïèëà íà â³éñüêîâèé êâèòîê áàòü-
êà, äå ÷³òêî áóëî çàçíà÷åíå
ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè. Ïðèçâàëè
äî àðì³¿ â òðàâí³ 1941-ãî, çà ì³-
ñÿöü äî ïî÷àòêó â³éíè. Ïðîâîþ-
âàâ ð³ê ³ ï³ñëÿ ïîðàçêè äèâ³ç³¿ ïî-
òðàïèâ äî í³ìåöüêîãî ïîëîíó, äå
ïðîáóâ ³ç 1942-ãî ïî 1945 ð³ê.  

Òåïåð ó ²ðèíè áóëî áàãàòî
çàïèòàíü äî áàòüêà.  Àëå â³í âñå
â³äìîâ÷óâàâñÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà
äàâí³ñòü ïîä³é òà ïîãàíó ïàì’ÿòü.
Òà  äî÷êà íàïîëÿãàëà, òîæ ç³ ñëüî-

çàìè íà î÷àõ â³í ðîçïîâ³â óñþ
ïðàâäó. ² ïðèãàäàâ âñå äî íàéìåí-
øèõ äð³áíèöü. 

Âñ³õ óö³ë³ëèõ ó áîþ í³ìö³ âçÿ-
ëè â ïîëîí ³ âèâåçëè íà ðîáîòè äî
Í³ìå÷÷èíè. Äìèòðî îïèíèâñÿ â
Êåëüí³, äå éîãî íàéìàëè ð³çí³ æè-
òåë³ öüîãî ì³ñòà. Ïðàöþâàòè äî-
âîäèëîñü ³ âäåíü, ³ âíî÷³  íà íàé-
á³ëüø âàæêèõ ðîáîòàõ. Íà ùàñòÿ,
äåÿê³ ç í³ìö³â äî ïîëîíåíèõ ñòà-
âèëèñÿ äîáðå, äàâàëè ¿æó, òåïëèé
îäÿã, ÿêèìîñü ÷èíîì íàìàãàëèñÿ
ïîëåãøèòè ¿õíþ òÿæêó äîëþ.
Ïðîòå áóëè é òàê³, õòî æîðñòîêî
áèâ. Íåâîëÿ ðîçòÿãíóëàñü íà òðè
ðîêè. Â òðàâí³ 1945-ãî ¿õí³é òàá³ð
çâ³ëüíÿëè àìåðèêàíñüê³ â³éñüêî-
â³, ÿê³ íà òîé ÷àñ ñòàëè ñîþçíèêà-
ìè ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿. Ïðè÷îìó,
çâ³ëüíèâøè ç ïîëîíó,  àìåðèêàíö³
ïðîïîíóâàëè ¿ì ¿õàòè äî ÑØÀ,  àð-
ãóìåíòóþ÷è öå òèì, ùî áóäå
ìîæëèâ³ñòü æèòè ïî-ëþäñüêè.    Òà
ñîëäàò áåç âàãàíü ïîâåðíóâñÿ íà
Áàòüê³âùèíó, àäæå ðîñ³éñüê³ îô³-
öåðè ïåðåêîíóâàëè, ùî âäîìà
çóñòð³íóòü ÿê ãåðî¿â. Â³í ïîâ³ðèâ.
À ùå ïåðåæèâàâ çà ñâîãî áàòüêà,
ÿêèé áóâ â³éñüêîâèì. Àäæå îá-
ðàâøè æèòòÿ â ÑØÀ, íàðàçèâ áè

У ПОШУКАХ ПРАВДИ
Äîë³ âî¿í³â, ÿê³

ïðîéøëè
Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó,

ñêëàäàëèñÿ ïî-ð³çíîìó.
² ò³, êîìó äîâåëîñÿ 

ï³çíàòè ñòðàõ³òòÿ 
ïîëîíó,  âèæèâøè  ó
ñòðàøí³é ì'ÿñîðóáö³

áîéîâèõ ä³é,  âèÿâèëèñÿ
íåïîòð³áíèìè ñâî¿é

äåðæàâ³.  
Äëÿ íèõ ³ ¿õí³õ ñ³ìåé

ñâ³òëîãî ìàéáóòíüîãî â
ðàäÿíñüê³é êðà¿í³ 

íå ³ñíóâàëî 
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éîãî íà âåëèê³ ïðîáëåìè.  Ïðîá-
ëåìè íå çàáàðèëèñÿ, ïðîòå âè-
íèêëè íå â áàòüêà, à â ñèíà. Ò³ëü-
êè-íî ñòóïèâ íà ð³äíó çåìëþ, â³ä-
ðàçó æ áóâ çàòðèìàíèì òà çàñó-
äæåíèì çà ñòàòòåþ «58-À» çà
çðàäó Áàòüê³âùèí³. Äàëè 10 ðîê³â,
â³äïðàâèâøè ï³äí³ìàòè ö³ëèíó çà
òå, ùî «äîçâîëèâ» ñîá³ ïîòðàïèòè
â ïîëîí. Òîæ äî êîðäîíó ¿õ âåçëè
â íîðìàëüíèõ âàãîíàõ, à ïîò³ì
âñ³õ çàãíàëè  â òîâàðí³ ³ áåç ñóäó é
ñë³äñòâà, ÿê êàæóòü, íàïðàâèëè  çà
åòàïîì. Ñòðîê âèÿâèâñÿ òð³øêè
ìåíøèì, ÷åðåç 8 ðîê³â, â 1953-ìó,
ï³ñëÿ ñìåðò³ Ñòàë³íà, éîãî àìí³ñ-
òóâàëè, ÿê ³ áàãàòüîõ ó òîé ÷àñ.

Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó, âëàø-
òóâàâñÿ íà ðîáîòó íà «Çàïîð³æ-
ñòàëü», äå 58 ðîê³â ïðîïðàöþâàâ ó
öåõó ç ðåìîíòó äîìåííèõ ïå÷åé.

Ï³ñëÿ òàêî¿ ðîçïîâ³ä³ ²ðèíà
çðîçóì³ëà, ÷îìó âñå òðèìàëîñÿ â
òàºìíèö³, ÷îìó ìàì³ áóëî í³ÿêî-
âî â³äïîâ³äàòè íà çàïèòàííÿ ïðî
òàòîâ³  «çàñëóãè». Äî÷êà âèð³øè-
ëà çàéíÿòèñÿ áàòüêîâîþ ðåàá³ë³-
òàö³ºþ. Ãîðäî çàÿâèëà, ùî áàòüêî
ãåðîé ³ âîíà öå äîâåäå. 2004-ãî
ðîçïî÷àëîñÿ ¿ ¿ õîä³ííÿ ³íñòàíö³-
ÿìè ³ êàá³íåòàìè â ïîøóêàõ
ïðàâäè. Çàá³ãàþ÷è  íàïåðåä, ñë³ä
ñêàçàòè, ùî ²ðèíà äîáèëàñÿ âèï-
ðàâäàííÿ áàòüêà, àëå ÿêîþ ö³-
íîþ?!

Ïåðøîþ ³íñòàíö³ºþ áóâ
â³éñüêêîìàò Øåâ÷åíê³âñüêîãî
ðàéîíó Çàïîð³ææÿ, êóäè éøëà, ÿê
íà ñâÿòî, ïðèõîïèâøè ç ñîáîþ
ïëÿøêó øàìïàíñüêîãî é êîðîáî÷-

êó öóêåðîê. Òà íå òàê âñå ñòàëîñÿ,
ÿê ãàäàëîñÿ. Ïðàö³âíèöÿ àðõ³âó,
ïî÷óâøè ³ñòîð³þ Äìèòðà Ïåòðî-
âè÷à, íàêèíóëàñü íà æ³íêó ëåäü
íå ç êóëàêàìè. Â ëàéëèâ³é ôîðì³
çâèíóâàòèëà ¿ ¿ ó âèáèâàíí³ ï³ëüã
äëÿ «âîðîãà íàðîäó»! Õî÷à æîäíî-
ãî ñëîâà  ïðî ï³ëüãè ²ðèíà íå ñêà-
çàëà. 

Ð³÷ ó ò³ì, ùî ïåðåæèâøè  ïî-
ëîí, áàòüêî íå ëèøå â æîäíîìó
ðàç³ íå õîò³â «ìàííè íåáåñíî¿»,
â³í íå â³äêèäàâ äóìêè ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü íîâèõ ðåïðåñ³é. Òà ²ðèíà
òâåðäî ñòîÿëà íà ñâîºìó. Ïðîêîí-
ñóëüòó- âàâøèñü ³ç â³éñüêîâèì
þðèñòîì, òàêè äîáèëàñÿ, ùîá
â³éñüêêîìàò íàïðàâèâ çàïèò äî
Ïîäîëüñüêà, äå â àðõ³âàõ çáåð³ãà-
ëèñü äîêóìåíòè â³éñüêîâî¿ ÷àñòè-
íè áàòüêà. Ç «áîÿìè», àëå çàïèò
íàä³ñëàëè, ï³ñëÿ ÷îãî íàä³éøëà
â³äïîâ³äü, ùî äèâ³ç³¿ ç òàêèì íî-
ìåðîì í³êîëè íå ³ñíóâàëî. Â³éñü-
êêîìàò³âñüêà ÷èíîâíèöÿ òð³óì-
ôóâàëà, çíîâó ïåðåêîíóþ÷è, ùî
æîäíèõ ï³ëüã í³õòî íå îòðèìàº.
Âèâ÷èâøè äîêóìåíòè, ²ðèíà ïîáà-
÷èëà, ùî â çàïèò³ íåïðàâèëüíî
çàçíà÷åíî íîìåð äèâ³ç³¿. Íàâìèñ-
íî ÷è í³, öèôðè áóëè çì³íåí³. Ïå-
ðåâ³ðèâøè êîæíó áóêâó é öèôðó,
²ðèíà íàïîëÿãëà íà ïîäàíí³ íîâî-
ãî çàïèòó. Çà ð³ê íàä³éøëà â³äïî-
â³äü, äå ÷³òêî áóëî çàçíà÷åíî:
ñïðàâä³, Õàáðåíêî Äìèòðî Ïåòðî-
âè÷ ïðîõîäèâ ñëóæáó â ñòð³ëêîâ³é
äèâ³ç³¿, ïåðåáóâàâ ó  ïîëîí³, º
ó÷àñíèêîì áîéîâèõ ä³é ³ â æîäíî-
ìó ðàç³ íå º âîðîãîì íàðîäó. 

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïàðàëåëü-
íî áóâ íàä³ñëàíèé çàïèò äî í³-
ìåöüêîãî àðõ³âó ì³ñòà Êåëüí ùî-
äî îáñòàâèí ïîëîíó Äìèòðà
Õàáðåíêà. Â³äïîâ³äü îòðèìàëè
øâèäêî. Ùîïðàâäà, â í³é ïîâ³-
äîìëÿ- ëîñÿ, ùî ïîøóê ³íôîðìà-
ö³¿ ëèøå ðîçïî÷àòî, àäæå ìèíó-
ëî áàãàòî ðîê³â, à çíà÷íà ÷àñòèíà
äîêóìåíò³â âòðà÷åíà ùå ï³ä ÷àñ
â³éíè. 

Íå äî÷åêàâøèñü çàâåðøåííÿ
áþðîêðàòè÷íèõ ïåðèïåò³é, 25
ëèñòîïàäà 2005 ðîêó áàòüêî ïî-
ìåð.  ×åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ éîãî
ñìåðò³ ïðîëóíàâ äçâ³íîê ³ç â³éñü-
êêîìàòó. Ïîâ³äîìèëè, ùî âñå
óòî÷íåíî, òîæ òðåáà îòðèìàòè
ïîñâ³ä÷åííÿ «Ó÷àñíèê áîéîâèõ
ä³é». ²ðèíà ïðèá³ãëà äî â³éñüêêî-
ìàòó, àëå íå âñå âèÿâèëîñÿ òàê
ïðîñòî. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî áàòüêà
âæå íåìàº ñåðåä æèâèõ, æîäíèõ
íîâèõ äîêóìåíò³â éîìó í³õòî âè-
äàâàòè íå çáèðàâñÿ. Ï³ñëÿ äîâãèõ
ñïåðå÷àíü ³  óìîâëÿíü, ëèøå íà-
ïèñàâøè ðîçïèñêó, ùî í³ÿêèìè
ï³ëüãàìè í³õòî íå ñêîðèñòàºòüñÿ,
îòðèìàëà æàäàíèé äîêóìåíò. ²
ïðîñòî ðîçðèäàëàñÿ, ïîáà÷èâøè
äàòó âèïèñêè ïîñâ³ä÷åííÿ, – 25
ëèñòîïàäà 2005 ðîêó, äåíü ñìåðò³
áàòüêà. Ïîò³ì áóëà ïî¿çäêà íà éî-
ãî ìîãèëó.  Òàì  ²ðèíà çâ³òóâàëà  ³
ïðî âèêîíàíó ðîáîòó, ³ ïðî â³ä-
íîâëåíó ñïðàâåäëèâ³ñòü, ³ ïðî òå,
â ÷îìó âîíà í³êîëè íå ñóìí³âà-
ëàñü, ùî ¿ ¿ áàòüêî – ãåðîé.

Îëåã ËÎÊÒªÂВійськовий квиток Хабренка Дмитра Петровича
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Íà ðîç³ âóëèö³ Ìèõàéëà Ãðó-
øåâñüêîãî òà Êð³ïîñíîãî ïðîâóë-
êó â ñåðö³ ñòîëèö³ ðîçòàøîâàíèé
ãîëîâíèé â³éñüêîâèé çàêëàä êóëü-
òóðè – Öåíòðàëüíèé áóäèíîê
îô³öåð³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.
Óñòàíîâà ïðàöþº äëÿ â³éñüêîâèõ
òà ¿õí³õ ðîäèí. ×èñëåíí³ êîíöåð-
òè, ôåñòèâàë³, òåàòðàëüí³ âèñòàâè,
âå÷îðè ïàì'ÿò³, ôîðóìè, âèñòàâ-
êè, äåñÿòêè ãóðòê³â òà êóðñ³â – óñå
öå äîçâîëÿº â³éñüêîâîñëóæáîâ-

öÿì ñòîëè÷íîãî ãàðí³çîíó áà÷èòè
³ â³ä÷óâàòè ðîçâèòîê ñó÷àñíî¿ óê-
ðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè. Ò³ëüêè 2015
ðîêó ìèñòåöüê³ ïîä³¿ òóò â³äâ³äà-
ëè ïîíàä 70 òèñÿ÷ îñ³á. Íèí³ çàê-
ëàä î÷îëþº çàñëóæåíèé ïðàö³â-
íèê êóëüòóðè Óêðà¿íè, ÿêèé ìàº
âåëèêèé äîñâ³ä ðîáîòè íà ìèñ-
òåöüê³é íèâ³, ïîëêîâíèê ªâãåí
Áëèñêóí. À ïî÷àòîê éîãî ñëóæáè â
Öåíòðàëüíîìó áóäèíêó îô³öåð³â
ïðèïàâ íà ñêëàäí³ ÷àñè. Â³äáóâà-
ëàñÿ Ðåâîëþö³ÿ ã³äíîñò³, ëþäè áó-
ëè îáóðåí³, à êðà¿íà – íåêåðîâà-
íà. Ðîçòàøîâàíèé â åï³öåíòð³ ïî-
ä³é, çàêëàä áà÷èâ ÷èìàëî òðàã³÷-
íîãî. Ö³íîþ íåéìîâ³ðíèõ çóñèëü
êîëåêòèâó âäàëîñÿ çáåðåãòè ìàé-
æå íåóøêîäæåíèìè áóä³âëþ ³
ìàéíî òà â³äíîñíî øâèäêî â³äíî-
âèòè íîðìàëüíó ðîáîòó. Ïîò³ì

Áàæàºòå â³äâ³äàòè 
âèñòàâó ÷è êîíöåðò 
çà ó÷àñòþ çíàíèõ ó ñâ³ò³
óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â?...
Ùå é áåçêîøòîâíî…
Áóäü ëàñêà…

РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ,
ВІЙНА ТА МИСТЕЦТВО
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ðîçïî÷àëàñÿ â³éíà, ³ õîë ïåðøîãî
ïîâåðõó ñòàâ ì³ñöåì ñêîðáîòíèõ
â³éñüêîâèõ ðèòóàë³â. Òóò ïðîâîä-
æàþòü â îñòàííþ ïóòü ãåðî¿â, çà-
ãèáëèõ íà Ñõîä³ Óêðà¿íè.

Öåíòðàëüíèé áóäèíîê îô³öå-
ð³â àêòèâíî ñï³âïðàöþº ç âîëîíòå-
ðàìè ³ áëàãîä³éíèêàìè, ïðîâîäèòü
âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü çàõîä³â íà ï³ä-
òðèìêó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

– Ó âàæêèé ïåð³îä, êîëè äåð-
æàâà â àâðàëüíîìó ðåæèì³ â³äáó-
äîâóâàëà àðì³þ, íàëàãîäæóâàëà
ñèñòåìó çàáåçïå÷åííÿ æèòòºä³-
ÿëüíîñò³ â³éñüê, – êàæå ªâãåí
Áëèñêóí, – íàøîþ ì³ñ³ºþ ñòàëà
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíà é ãóìàí³òàð-
íà ï³äòðèìêà â³éñüêîâèõ òà ¿õí³õ
ðîäèí. Çîêðåìà ³ çóñòð³÷³ ç ìàòå-
ðÿìè é äðóæèíàìè, ð³äí³ ÿêèõ
ñòîÿëè àáî é íèí³ ñòîÿòü íà ïåðå-
äîâ³é, çàõèùàþ÷è  Â³ò÷èçíó.

Ó öèõ ñò³íàõ ïñèõîëîãè íàâ÷à-
ëèñÿ íàäàâàòè äîïîìîãó ïî-
ñòðàæäàëèì â³ä áîéîâèõ ä³é. À
ó÷àñíèêè âîêàëüíèõ ³ õîðåîãðà-
ô³÷íèõ ãóðòê³â ðåãóëÿðíî âè¿ç-
äÿòü äî ïîðàíåíèõ â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â ó øïèòàë³ òà ñàíàòîð³¿. 

– Êîëåêòèâ ïðàöþº áàãàòî, òà
ðåçóëüòàòè ðîáîòè âàðò³ äîêëàäå-
íèõ çóñèëü. – ïðîäîâæóº ªâãåí
Þð³éîâè÷. – Ìè íàëàãîäèëè ñï³â-
ïðàöþ ç ïðîâ³äíèìè óêðà¿íñüêè-
ìè àðòèñòàìè òåàòðó, ê³íî òà åñò-

ðàäè. Çàâäÿêè  öüîìó ó÷àñíèêè
ÀÒÎ, â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ïðàö³â-
íèêè Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè òà
÷ëåíè ¿õí³õ ñ³ìåé îòðèìàëè íàãî-
äó áåçêîøòîâíî â³äâ³äóâàòè âè-
ñòàâè ³ êîíöåðòè, äîëó÷àòèñÿ äî
â³ò÷èçíÿíîãî ìèñòåöòâà. 

Ó êîíöåðòí³é çàë³ 900 ì³ñöü, ³
ï³ä ÷àñ òàêèõ ñîö³àëüíî-êóëüòóð-
íèõ ïðîåêò³â óñ³ âîíè çàéíÿò³ àð-
ì³éöÿìè òà ¿õí³ìè ð³äíèìè. Îñòàí-
í³ì ÷àñîì óêðà¿íñüê³ âî¿íè ïîáóâà-
ëè íà çàõîäàõ çà ó÷àñòþ â³äîìèõ
àðòèñò³â – Îëüãè Ñóìñüêî¿, Ðóñëàíè
Ïèñàíêè, Ë³ë³¿ Ðåáðèê, ²ðìè Â³òîâ-
ñüêî¿, Îëåãà Ñêðèïêè, ªâãåíà Ïà-
ïåðíîãî, Âîëîäèìèðà Ãîðÿíñüêîãî,
Â³òàë³ÿ Áîðèñþêà, Þð³ÿ Ãîðáóíîâà,
Äìèòðà Ëàëºíêîâà, Îëåêñ³ÿ Âåð-
òèíñüêîãî òà ³íøèõ.

Ó Öåíòðàëüíîìó áóäèíêó îô³-
öåð³â àêòèâíî ïðàöþº ìåðåæà
ãóðòê³â ³ êóðñ³â, ÿê³ ïîñò³éíî â³äâ³-
äóþòü ïîíàä 400 îñ³á.

Â³éíà íà Ñõîä³ Óêðà¿íè çá³ëü-
øèëà ê³ëüê³ñòü ïàòð³îò³â, ÿê³ ïî-
ãëèáëþþòü ñâî¿ çíàííÿ ç ³ñòîð³¿,
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, ïñèõîëîã³¿,
ô³ëîñîô³¿, óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³-
òåðàòóðè â óí³âåðñèòåò³ óêðà¿íîç-
íàâñòâà, ùî ðîçì³ùóºòüñÿ â Áó-
äèíêó îô³öåð³â. Òóò íàâ÷àþòüñÿ
215 â³éñüêîâîñëóæáîâö³â òà ïðà-
ö³âíèê³â Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.

Ïðàöþº é âåëèêà ïóáë³÷íà â³é-
ñüêîâà á³áë³îòåêà. Îíîâëåíèé
êíèæêîâèé ôîíä ì³ñòèòü âèäàííÿ
ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ ë³òåðàòî-
ð³â, çîêðåìà é ïðî â³éíó íà Ñõîä³
Óêðà¿íè. Ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ âè-
äàíü ó á³áë³îòåö³ ñòâîðþþòü
åëåêòðîíí³ êàòàëîãè. Â åëåêòðîí-
íèé âèãëÿä íàñàìïåðåä ïåðåâî-
äÿòü íàéö³íí³ø³ ïðèì³ðíèêè.

Ç ä³ÿëüí³ñòþ Öåíòðàëüíîãî
áóäèíêó îô³öåð³â Çáðîéíèõ Ñèë
Óêðà¿íè ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ
íà ñòîð³íö³ â ñîö³àëüí³é ìåðåæ³
Facebook, à íåâäîâç³ é íà îêðåìî-
ìó âåá-ñàéò³.

Ñüîãîäí³ òóò ôîðìóþòüñÿ ïîò-
ðåáè â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ó çì³ñ-
òîâíîìó äîçâ³ëë³. À ïðàö³âíèêè,
ïîøèðþþ÷è êóëüòóðí³ íàäáàííÿ,
ðîáëÿòü ñâ³é âíåñîê ó çì³öíåííÿ
îáîðîíîçäàòíîñò³ àðì³¿.

Âîëîäèìèð ÊÎÑÅÍÊÎ
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Ó áàãàòüîõ ëþäåé, ÿê³ çíàéîì-
ëÿòüñÿ ç åêñïîíàòàìè Íàö³îíàëü-
íîãî ìóçåþ, íà î÷àõ âèñòóïàþòü
ñëüîçè. Àäæå õ³áà ìîæíà ñïîê³é-
íî äèâèòèñü íà êíèãè îáë³êó ïî-
ìåðëèõ â’ÿçí³â êîíöòàáîðó «Ãðîñ-
ëàçàðåò», ùî ôóíêö³îíóâàâ íà
Õìåëüíè÷÷èí³ ³ â ÿêîìó çíàéøëè
ñâîþ ñìåðòü ïîíàä 150 òèñÿ÷ â³é-
ñüêîâîïîëîíåíèõ?  

Íå çàëèøàòü áàéäóæèìè é ³í-
ø³ ñâ³ä÷åííÿ íàéòÿæ÷èõ çëîä³ÿíü
ïðîòè ëþäñòâà, ÿê³ ÷èíèëè ã³òëå-
ð³âö³ íà îêóïîâàíèõ òåðèòîð³ÿõ.
Íàïðèêëàä, ã³ëüéîòèíà ç òþðìè
ãåñòàïî, íà ÿê³é êàòè äðîáèëè ê³ñ-
òêè â’ÿçí³â ßí³âñüêîãî òàáîðó
ñìåðò³, ïåðåðîáëÿþ÷è ¿õ íà äîá-
ðèâà ³ â³äïðàâëÿþ÷è äî Í³ìå÷÷è-
íè...

Ïðî çâ³ðñòâà, ùî êî¿ëèñÿ â Áó-
õåíâàëüä³, Äàõàó, Îñâåíöèì³ òà
³íøèõ êîíöòàáîðàõ òðåòüîãî
ðåéõó, çíàº âñå ëþäñòâî. Àëå ùå
áóëè òèñÿ÷³ ìåíüøèõ òàáîð³â, â
ÿêèõ òåæ ëþäåé óòðèìóâàëè â
íåëþäñüêèõ óìîâàõ. Íàïðèêëàä,
ó òîìó æ «Ãðîñ-ëàçàðåò³» â’ÿçí³

îòðèìóâàëè  äî 200 ãðàì³â åð-
çàö-õë³áà òà ê³ëüêà ë³òð³â áàëàí-
äè íà äîáó. Íà òåðèòîð³¿ òàáîðó
íå áóëî æîäíî¿ òðàâèíêè, ¿ ¿ ïî¿-
ëè ëþäè. Òàêå «õàð÷óâàííÿ»
ïðèçâîäèëî äî åëåìåíòàðíî¿
äèñòðîô³¿, òÿæêèõ êèøêîâî-
øëóíêîâèõ çàõâîðþâàíü, ÿê³ çà-
ê³í÷óâàëèñü ñìåðòþ. 

Òàá³ð öåé íà÷åáòî áóâ ñòâîðå-
íèé äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðèõ áðàí-
ö³â, àëå äëÿ öüîãî íå ìàâ æîäíèõ
óìîâ. Ìàñîâ³é ñìåðòíîñò³ âñ³ëÿêî
ñïðèÿëà àäì³í³ñòðàö³ÿ, ðîçì³ùó-
þ÷è ïîðàíåíèõ â îäíèõ ïðèì³-
ùåííÿõ ³ç õâîðèìè íà äèçåíòå-
ð³þ, òèô òà òóáåðêóëüîç. ×àñ â³ä
÷àñó â òàáîð³ ñïàëàõóâàëè åï³äå-
ì³¿. Öå áóëè «ìåäè÷í³» åêñïåðè-
ìåíòè íàöèñòñüêèõ «åñêóëàï³â»
íàä ëþäüìè. Îñîáëèâî íåáà÷åíèõ
ìàñøòàá³â ñìåðòí³ñòü äîñÿãëà
âçèìêó 1942-1943 ðð., êîëè ïî-
ìåðëèõ âèâîçèëè íà ñïåö³àëüíèõ
â³çêàõ ó çàçäàëåã³äü ï³äãîòîâëåí³
ÿìè. Çãîäîì ¿õ ïåðåñòàëè õîâàòè,
âèêèäàþ÷è ïðîñòî ç â³êîí áàðàê³â
³ âîíè ëåæàëè íà ïîäâ³ð’¿ ïðîòÿ-

УКРАЇНСЬКИЙ 
РАХУНОК 
ВІЙНИ

Íàö³îíàëüíèé ìóçåé 
³ñòîð³¿ Óêðà¿íè â ðîêè

Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè –
íèí³øíÿ íàçâà âåëè÷-

íîãî ìåìîð³àëüíîãî
êîìïëåêñó, â³äêðèòîãî 

9 òðàâíÿ 1981 ðîêó. 
Âèñîòà «Áàòüê³âùèíè-

ìàòåð³», ÿêà º ãîëîâíîþ
éîãî ñêóëüïòóðîþ, 

ñÿãàº 102 ìåòð³â, à âàãà
ñòàëåâèõ êàðêàñ³â, íà

ÿêèõ âîíà ñòî¿òü, ñòàíî-
âèòü á³ëüøå 400 òîíí.

Íà ñàìó ñêóëüïòóðó 
áóëî íàêëàäåíî ìàéæå

30 ê³ëîìåòð³â çâàðþ-
âàëüíèõ øâ³â. Ùèò, ùî â
ðóêàõ «ìàòåð³», çàâøèð-

øêè 8, ³ çàâäîâæêè – 
13 ìåòð³â âàæèòü
áëèçüêî 14 òîíí. 

Âàãà ìå÷à – 11 òîíí. 
Íà ùèò³ «Áàòüê³âùèíè-

ìàòåð³» ì³ñòèòüñÿ 
îãëÿäîâèé ìàéäàí÷èê. 

Ìåìîð³àë º óí³êàëüíèì.
² íå ëèøå çà ïëîùåþ,

ÿêó â³í çàéìàº, à é, íàé-
ãîëîâí³øå, – çà ê³ëüê³ñ-

òþ òà ³ñòîðè÷íîþ ö³í-
í³ñòþ åêñïîíàò³â. 

Çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ ìóçåþ
éîãî â³äâ³äàëè 

ì³ëüéîíè ëþäåé. 
Òóò ïîáóâàëè íå ò³ëüêè

æèòåë³ Óêðà¿íè, à é
ïðåäñòàâíèêè ïîíàä

äâîõñîò êðà¿í ñâ³òó 
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ãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Íåïîîäèíî-
êèìè áóëè âèïàäêè, êîëè é æèâèõ
çàêîïóâàëè â çåìëþ.

Àëå ³ â öèõ æàõëèâèõ óìîâàõ
ëþäè íå êîðèëèñÿ âîðîãó. Ïðî öå
ñâ³ä÷àòü äîêóìåíòè, ÿê³ çáåð³ãà-
þòüñÿ â ìóçå¿. Ç íèõ ìîæíà äîâ³-
äàòèñÿ, ùî â òàáîð³ ä³ÿëè ï³äï³ëü-
í³ ãðóïè, ÷àñ â³ä ÷àñó îðãàí³çîâó-
âàëèñÿ âòå÷³. Çîêðåìà 23 ëèñòîïà-
äà 1943 ðîêó ÷åðåç ïðîðèòèé
ï³äêîï âäàëîñÿ âòåêòè 15 â’ÿçíÿì
íà ÷îë³ ç Ðîìàíîì Ëîïóõ³íèì, ÿê³

çãîäîì ñòàëè  á³éöÿìè ïàðòèçàí-
ñüêîãî çàãîíó, ùî ä³ÿâ íà òåðåíàõ
òîä³øíüî¿ Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêî¿
îáëàñò³. ª ïðèïóùåííÿ, ùî ñàìå
âîíè é âèíåñëè ç òàáîðó êíèãè îá-
ë³êó ïîìåðëèõ. Çàâäÿêè òèòàí³÷-
íèì çóñèëëÿì ïðàö³âíèê³â ìóçåþ
âäàëîñÿ çíàéòè äåñÿòêè ðîäè÷³â
òèõ, õòî çàê³í÷èâ ñâ³é çåìíèé
øëÿõ ó ö³é ôàáðèö³ ñìåðò³.

Ñüîãîäí³ ìè çíàºìî, ùî ñòàë³í-
ñüêèé ðåæèì â³äçíà÷àâñÿ æîðñòî-
ê³ñòþ íå ëèøå äî ïåðåñ³÷íèõ ãðî-
ìàäÿí ñâîº¿ êðà¿íè, à é äî òèõ âîº-
íà÷àëüíèê³â, ÿê³, íà äóìêó Ñòàë³íà,
âèÿâèëèñÿ áîÿãóçàìè ³ ïàí³êåðà-
ìè. Òàê, òðàã³÷íà äîëÿ ñï³òêàëà ãå-
íåðàë³â Ï. Ïîíåäåë³íà òà Ì. Êèðè-
ëîâà, ÿêèõ, çâèíóâàòèâøè ó áîÿ-
ãóçòâ³, íåâèêîíàíí³ íàêàç³â, ðîç-
ñòð³ëÿëè âæå ï³ñëÿ â³éíè. Ìàòåð³-
àëè, ïðåäñòàâëåí³ â ìóçå¿, ïîãëèá-
ëþþòü â³äîì³ ôàêòè, êîíêðåòèçó-
þ÷è ðîçïîâ³ä³ ïðî áîéîâ³ ä³¿ íà
ïî÷àòêó â³éíè 5-¿, 6-¿ òà 12-¿ àðì³é.
Òóò ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èìàëî äîêó-
ìåíò³â âîºíà÷àëüíèê³â, ïåðåñ³÷-
íèõ á³éö³â, ÿê³ çíèêëè áåçâ³ñòè
àáî ïîòðàïèëè â ïîëîí.

×èìàëî åêñïîíàò³â Íàö³îíàëü-
íîãî ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè â ðîêè
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè  ïðèñâÿ÷åí³ ³
òàê³é òðàã³÷í³é ñòîð³íö³ ³ñòîð³¿ óê-
ðà¿íñüêîãî íàðîäó, ÿê âèâåçåííÿ
ëþäåé íà ïðèìóñîâ³ ðîáîòè äî Í³-
ìå÷÷èíè. Ïîíàä 2 ì³ëüéîíè óêðà-
¿íö³â íà ñîá³ â³ä÷óëè «ïðèâàáëè-
â³ñòü» æèòòÿ â ã³òëåð³âñüê³é Í³-
ìå÷÷èí³, äå ¿õ ïåðåòâîðèëè íà
áåçïðàâíèõ ðàá³â. Àäæå çà ñâîþ
âàæêó, êàòîðæíó ïðàöþ âîíè îò-
ðèìóâàëè ì³í³ìàëüíå õàð÷óâàí-

íÿ, ïåðåáóâàþ÷è – ó ïîð³âíÿíí³ ç
ðîá³òíèêàìè ç ³íøèõ êðà¿í – ó
çíà÷íî ã³ðøèõ óìîâàõ. Âàæëèâèì
äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî æèòòÿ
óêðà¿íñüêèõ «îñòàðáàéòåð³â» ñòà-
ëè ëèñòè, ÿê³ âîíè ïèñàëè ð³äíèì ³
áëèçüêèì.

«² äå íàø ëþä çàðàç íå ñòðàæ-
äàº, äå éîãî ò³ëüêè íåìà…äå íå
ãëÿíü ³ êóäè íå ãëÿíü, ³ âñå «ÎÑÒ» –
öå íàñ òóò ïîçíà÷èëè ÿê îâåöü,
ùîá íå çàáðåëè, êóäè íå òðåáà» –
ïèñàëà ñâî¿ì áàòüêàì Ìàð³ÿ ªôè-
ìåíêî ³ç ñåëà Ëåõí³âêà, ùî íà Êè-
¿âùèí³. Òàêèõ ëèñò³â òóò òèñÿ÷³.

Á³ëüø³ñòü åêñïîíàò³â, ðîçì³-
ùåíèõ ó ìóçå¿, ðîçïîâ³äàþòü ïðî
ãåðî¿çì ³ ìóæí³ñòü óêðà¿íö³â,
ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ íàðîä³â íà
ôðîíòàõ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà
â òèëó âîðîãà.

Â ðîêè ìèíóëî¿ â³éíè Óêðà¿íà
äàëà ôðîíòó ïîíàä 6 ì³ëüéîí³â
ñîëäàò³â òà îô³öåð³â, ÿê³ ìóæíüî
âîþâàëè ç íåíàâèñíèì âîðîãîì. Ç
15 ôðîíò³â, ÿê³ ä³ÿëè â ðîêè â³éíè,
â³ñüìîìà êîìàíäóâàëè óêðà¿íö³, à
ç ïîíàä 11 òèñÿ÷ Ãåðî¿â Ðàäÿíñüêî-
ãî Ñîþçó óêðà¿íöåì çà ïîõîäæåí-
íÿì áóâ êîæåí ï’ÿòèé. Ç 115 îñ³á,
ÿêèì öå âèñîêå çâàííÿ áóëî ïðèñ-
âîºíî äâ³÷³, 32 – âèõ³äö³ ç Óêðà¿íè. 

…Ó âåðåñí³ 1941 ðîêó ñòàðøèé
ëåéòåíàíò Êàòåðèíà Çåëåíêî –
çàñòóïíèê êîìàíäèðà åñêàäðèëü¿
135-ãî àâ³àö³éíîãî ïîëêó íà ñâîº-
ìó ë³òàêó  âæå ïîâåðòàëàñÿ ³ç çàâ-
äàííÿ. Òà ðàïòîì ïîòðàïèëà â
îòî÷åííÿ í³ìåöüêèõ «ìåñåð³â».
Çàâ’ÿçàâñÿ ïîâ³òðÿíèé á³é, ï³ä ÷àñ
ÿêîãî áîéîâà ìàøèíà çàçíàëà
÷èìàëèõ ïîøêîäæåíü. Êîëè æ çà-
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ãèíóâ øòóðìàí, à ë³òàê çàãîð³âñÿ,
â³äâàæíà ëüîò÷èöÿ ï³øëà íà òà-
ðàí: ãâèíòîì ñâîãî ë³òàêà âîíà îá-
ðóáàëà  âîðîæ³é ìàøèí³ õâîñòîâó
÷àñòèíó. Ïðîòàðàíåíèé «ìåñåð»
óïàâ íà ñêîøåíå ïîëå, à ñë³äîì çà
íèì ³ ë³òàê Çåëåíêî. Öå áóâ ïåð-
øèé ³ ºäèíèé â ³ñòîð³¿ â³éñüêîâî¿
àâ³àö³¿ òàðàí, çä³éñíåíèé æ³íêîþ-
ëüîò÷èöåþ. Êîëè âîíà ïîâåðíóëà-
ñÿ â ðîçòàøóâàííÿ ïîëêó, ¿ ¿ ïðåä-
ñòàâèëè äî çâàííÿ Ãåðîÿ Ðàäÿí-
ñüêîãî Ñîþçó. Òà ç ÿêèõîñü ïðè÷èí
ïîäàííÿ íå ä³éøëî äî Ìîñêâè…

…²âàí Ùåðáèíà âîþâàâ íà Ï³â-
í³÷íîìó Êàâêàç³, ôîðñóâàâ Äí³ï-
ðî, áðàâ ó÷àñòü ó Êîðñóíü-Øåâ-
÷åíê³âñüê³é, Óìàíñüêî-Áàòîøàí-
ñüê³é, ßññüêî-Êèøèí³âñüê³é, Äåá-
ðåöåíñüê³é îïåðàö³ÿõ. Íàâåñí³
1944-ãî ï³ä çàïåêëèì îáñòð³ëîì
ïðîòèâíèêà ó õîä³ ôîðñóâàííÿ
Äí³ñòðà â³í êåðóâàâ ïåðåïðàâîþ ³
çàáåçïå÷óâàâ ¿ ¿ ïðèêðèòòÿ. Êîëè
íà ïðàâîìó áåðåç³ ñêëàëàñÿ êðè-
òè÷íà ñèòóàö³ÿ, ñàì ïåðåïðàâèâ-
ñÿ ÷åðåç áóðõëèâó ð³÷êó ³ ïîâ³â
á³éö³â â àòàêó, ùî âèÿâèëîñÿ äëÿ
âîðîãà íåñïîä³âàíêîþ. 

«Çà âì³ëó îðãàí³çàö³þ ïåðåï-
ðàâè ³ çðàçêîâå êåð³âíèöòâî øòà-
áîì, çà îñîáèñòó â³äâàãó ³ ìóæ-
í³ñòü òîâàðèø Ùåðáèíà ã³äíèé
ïðèñâîºííÿ çâàííÿ «Ãåðîé Ðàäÿí-

ñüêîãî Ñîþçó» – íàïèñàíî ó ïî-
äàíí³. Àëå éîãî â³í òîä³ òàê ³ íå îò-
ðèìàâ. ×åðåç äåñÿòèë³òòÿ, ïðàöþ-
þ÷è â àðõ³â³ ì³í³ñòåðñòâà îáîðî-
íè ÑÐÑÐ, îäèí ³ç îäíîïîë÷àí ²âàíà
Âàñèëüîâè÷à âèïàäêîâî ïîáà÷èâ
íàãîðîäíèé ëèñò, âæå ïîæîâêëèé
â³ä ÷àñó.

Ñïðàâåäëèâ³ñòü ïåðåìîãëà:
Êàòåðèí³ Çåëåíêî, ²âàíó Ùåðáèí³ ³
ùå ÷îòèðüîì óêðà¿íñüêèì âî¿íàì
1991 ðîêó áóëî ïðèñâîºíî öå âè-
ñîêå çâàííÿ. Ïðî ¿õí³é æèòòºâèé
òà áîéîâèé øëÿõ ðîçïîâ³äàþòü
äîêóìåíòè, ÿê³ ïðåäñòàâëåí³ â îä-
í³é ³ç çàë Ìåìîð³àëüíîãî êîì-
ïëåêñó. 

Ó çàëàõ, äå ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî
ïî÷àòîê â³éíè, îáîðîíó Êèºâà,
Îäåñè, Ñåâàñòîïîëÿ, Êåð÷³, ðîçì³-
ùåí³ çðàçêè çáðî¿, ôîòîãðàô³¿,
ÿê³ â³äîáðàæàþòü âåñü òðàã³çì
ïåðøèõ äí³â â³éíè.

×èìàëî åêñïîíàò³â º óí³êàëü-
íèìè. Íàïðèêëàä, ïðàïîð, âñòà-
íîâëåíèé 26 êâ³òíÿ 1945 ðîêó íàä
áåðë³íñüêèì àåðîäðîìîì «Òåì-
ïåëüõîô».

Ó Äîíåöüêó çàâäÿêè àêòèâíîñ-
ò³ íàóêîâö³â ìóçåþ áóëè îòðèìàí³
äîñèòü ö³êàâ³ ùîäåííèêè ïèñü-
ìåííèêà Ã. Âîëîä³íà, ÿê³ â³í â³â
ïðîòÿãîì 1943-1945 ðð. ³ ÿê³ ï³ñëÿ
â³éíè ëÿãëè â îñíîâó êíèãè ñïîãà-

ä³â ïðî âîºííå ëèõîë³òòÿ. ×èìàëî
ôðîíòîâèõ äîêóìåíò³â, ñâ³ä÷åíü
î÷åâèäö³â òèõ òðàã³÷íèõ ïîä³é äî-
ïîìîãëè çàïîâíèòè òàê çâàí³ á³ë³
ïëÿìè ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè
– íàéá³ëüø òðàã³÷í³ ¿ ¿ ñòîð³íêè,
ïðî ÿê³ ïðîòÿãîì äåñÿòèë³òü íà-
â³òü çãàäóâàòè íå ìîæíà áóëî.
Ñëîâîì, ïðàö³âíèêè ìóçåþ äîê-
ëàäàþòü òèòàí³÷íèõ çóñèëü äëÿ
òîãî, ùîáè ìè ÿêîìîãà á³ëüøå
çíàëè ïðî òðàãåä³þ ³ âåëè÷ óêðà-
¿íñüêîãî íàðîäó â ðîêè ò³º¿ ñòðàø-
íî¿ â³éíè.

Ìèíóâ âæå 71 ð³ê, ÿê çàê³í÷è-
ëàñü Äðóãà ñâ³òîâà â³éíà. Áåç
çàéâî¿ ìåòóøí³ òà ïàôîñó ìè
âøàíóâàëè ïàì’ÿòü ì³ëüéîí³â ¿ ¿
æåðòâ.

– Ìåí³ âæå 96 ðîê³â, àëå ùî-
ðàçó 9 òðàâíÿ â³äâ³äóþ öåé ìó-
çåé, – ðîçïîâ³äàº ãâàðä³¿ ïîëêîâ-
íèê ó â³äñòàâö³ ²âàí Ìàðêîâè÷
Ñìàéëèãà. – Òóò, ñåðåä åêñïîçè-
ö³é, ÿ ïîâåðòàþñü ó ñâîþ ôðîí-
òîâó þí³ñòü, çãàäóþ áîéîâèõ
äðóç³â, ÿêèõ âæå äàâíî íåìàº. ²
ùèðî âäÿ÷íèé ëþäÿì, ÿê³ íå ëè-
øå çáåðåãëè öåé çàêëàä, à é ðîç-
øèðèëè åêñïîçèö³¿, ïîïîâíèâøè
¿õ óí³êàëüíèìè åêñïîíàòàìè,
çîêðåìà, ôîòîãðàô³ÿìè, äîêó-
ìåíòàìè.

– Íàø³ ä³äè ³ ïðàä³äè íå óÿâ-
ëÿëè, ùî íàùàäêè äåÿêèõ îäíî-
ïîë÷àí  ñòð³ëÿòèìóòü ó ¿õí³õ îíó-
ê³â ³ ïðàâíóê³â, – êàæå õìåëüíè-
÷àíèí Â³êòîð Âàñèëþê.  – Àëå çà-
äóðìàíåí³ ñâî¿ì âîæäåì Ïóò³-
íèì, éîãî ïðîôàøèñòñüêîþ ïðî-
ïàãàíäîþ, âîíè öå ðîáëÿòü.  

Êîëè ðîçïî÷àëàñÿ äåêîìóí³çà-
ö³ÿ, îñîáëèâî çëîâò³øàëèñÿ ç öüî-
ãî ïðèâîäó ðîñ³éñüê³ ÇÌ², ñòâåð-
äæóþ÷è ó ñâî¿õ òåëåñþæåòàõ, ùî
«óêðà¿íñüê³ ñîëäàòè, ÿê³ âèçâîëÿ-
ëè ð³äíó çåìëþ, ïåðåâåðòàòè-
ìóòüñÿ â òðóíàõ â³ä ä³ÿíü äåêîìó-
í³çàòîð³â». Òà íå òàê ñòàëîñÿ, ÿê ¿ì
ãàäàëîñÿ: îêð³ì íàçâè, ìóçåé
ïðàêòè÷íî íå çàçíàâ æîäíèõ
çì³í. ² öå ö³ëêîì çàêîíîì³ðíî: áî-
ðîòüáà çà î÷èùåííÿ â³ä êîìóí³ñ-
òè÷íî¿ çàðàçè íå ìàº í³÷îãî ñï³ëü-
íîãî ³ç ïàì’ÿòòþ ïðî ïîäâèãè íà-
øèõ áàòüê³â ³ ä³ä³â.

Ñåðã³é ÂÀÑÈËÜªÂ

Кульмінацією головної експозиції музею є «Зал пам’яті», 
матеріали якого з високим емоційним напруженням, у яскравоEобразній

формі увічнюють невмирущу пам’ять про героїчне і трагічне минуле






