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У свої двадцять шість років командир взводу 
79-ї аеромобільної бригади молодший лейтенант 
Павло Чайка став повним кавалером ордена «За 
мужність». Третім за всю історію незалежної 
України. В Мар’їнці, аеропорту «Донецьк» і 
Дебальцевому офіцер безстрашно воював з 
проросійськими бойовиками: його подвиги 
увійдуть в історію нашого війська

БОЙОВИЙБОЙОВИЙ

ЧАЙКАЧАЙКА КРАСНИЙ ЛИМАН: 
ПЕРШИЙ БІЙ

Павло Чайка з дитинства мріяв 
стати військовим. Батьки-медики 
сподівалися, що хлопець про-
довжить їхню справу, але юнак 
наполягав на своєму. Закінчив 
Волинський обласний ліцей з по-
силеною військово-фізичною під-
готовкою. І хоча з першого разу 
не вдалося вступити до військо-
вого вишу, Павло не здавався. 
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Два роки, що навчався на факуль-
теті кримінального права Схід-
ноєвропейського національного 
університету ім. Л. Українки, на-
полегливо готувався до армії. 
Тому у військкоматі відразу ви-
значилися, де проходитиме служ-
бу призовник – у десантних вій-
ськах. Так Чайка потрапив до 79-ї 
аеромобільної бригади. Там і за-
лишився, коли вирішив підписати 
контракт.

Для бійця легендарної 79-ї 
аеромобільної бригади випробу-
вання війною почалося з Криму. 
За тривогою підрозділи з Микола-
єва висунулися до Армянська, по-
тім на Чонгар, надалі патрулюва-
ли узбережжя. Там десантникам 
довелося витримувати провокації 
так званих «зелених чоловічків».

– Ми відразу побачили, що 
проти нас стоять російські вій-
ська, – згадує Чайка. – Їхні вер-
тольоти залітали на нашу тери-
торію, а військові облаштовували 
нові позиції. Тоді ніхто не знав, 
чим закінчиться вся ця метушня…

Згодом надійшла команда пря-
мувати на Донеччину. Тиждень 
були біля Вугледара, три дні – по-
близу Слов’янська, далі –  Крас-
ний Лиман. Своє перше і, як споді-
вається Павло, останнє поранення 
він дістав саме там. За виконання 
завдань на цій території офіцер 
отримав перший орден. 

– Того дня із засідки, що 

відходити до найближчого БТРа. 
Коли водій відчинив люк, щоб за-
брати поранених, нас «дістали» з 
РПГ. Водія контузило, мене відки-
нуло на кілька метрів убік…

Так Павло потрапив до шпи-
талю. Там дізнався, що в АТО ще 
одного його підлеглого порани-
ло, потім ще. Чайка від реабіліта-
ції відмовився, відразу помчав у 
зону бойових дій. Спочатку було 
важко, адже бійцю нещодавно 
зняли шви, вони почали розходи-
тися на фронті. Інтенсивно мазав 
їх зеленкою, перемотував елас-
тичним бинтом… 

ВЛАСНІСТЬ 79-Ї – 
«ВАТНИЙ» КАМАЗ

На передовій Павло Чайка 
«відпочивав» недовго. Вже за 
тиждень десантники потрапили в 
оточення. 

– Російські найманці неодно-
разово пропонували, щоб ми зда-
лися і перейшли на бік терористів, 
– розповідає офіцер. – Командир 
їм в дуже грубій формі відповів, 

що ніхто не здасться. Після того, 
як ми не погодилися на їхні умо-
ви, нас почали бомбити ще силь-
ніше, мабуть, їх це зачепило. Та 
паніки не було. У нас зовсім не 
залишалося їжі, боєприпасів було 
рівно стільки, щоб пробити собі 
коридор. Ми були готові вести 
бій до останнього набою. Спо-
чатку з триразового харчування 
перейшли на дворазове, потім на 
одноразове. Харчувалися раз на 
добу і потроху. Коли їжа закінчи-
лася, виживали, як могли. Застре-
лили двох зайців, з’їли.

З оточення під Мар’їнкою До-
нецької області Павло Чайка ви-
їхав не з порожніми руками. У 
бою він відбив у окупантів новий 
російський КАМАЗ, додатково об-
шитий металом. На ньому був за-
кріплений міномет, з яким «сепа-
ри» виїхали постріляти по наших. 
Але тільки-но бойовики розгор-
нули свою збройне «ноу-хау», як 
українці вистрілили першими і 
поцілили точно в них. Вантажівка 
зупинилася, а наші бійці відтягли 

влаштували нам «сепа-
ри» на дев’ятому блок-
посту, вдалося вийти з 
мінімальними втрата-
ми – ми залишилися 
без одного бійця, – го-
ворить Павло Чайка. 
– Сімнадцять моїх по-
братимів були поране-
ні. Але могло бути на-
багато гірше. В моєму 
«уазику» їхало п’ятеро  
– троє з них дістали 
поранення, серед них 
і я. Спочатку вибухнув 
закладений фугас, на 
який наскочив БТР-4 з 
Нацгвардії. Потім масо-
ваний вогонь зупинив 
усю колону. Близько 
сорока хвилин ми вели 
нерівний бій. БТРи по-
чали потроху відходи-
ти, а мій легковик зла-
мався. Ми залишилися 
на передовій, метрів 
за сто від наших. Боє-
припаси закінчували-
ся. Я з хлопцями почав 
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її до своїх позицій. Виявилося, 
що снаряд, який влучив у маши-
ну, перебив трубки повітроводу, 
проте кузов та інші частини не 
пошкодив. Підлеглі Чайки відре-
монтували «трофей» і надалі ви-
користовували машину в бойових 
операціях. На ньому вони приїж-
джали на ротацію в Миколаїв. На 
бортах КАМАЗа красувався напис 
«Власність 79-ї. Не чіпати!»

«ХЛОПЦІ, ВИЖЕНІТЬ 
ЦЮ МЕРЗОТУ З НАШОЇ 
ЗЕМЛІ»…

Після ротації в Миколаєві, 
яка тривала півтора місяця,  де-
сантники  знову поїхали в зону 
АТО. Цього разу – в донецький  
аеропорт. 

Офіцер згадує, що першого 
разу, коли десантники тільки за-
їхали в будівлю аеропорту, до них 
підійшла одна з місцевих мешка-
нок і сказала: «Хлопці, виженіть, 
будь ласка, цю мерзоту з нашої 
землі». Жінка хотіла навіть дати 
бійцям гроші... Тоді Чайка зрозу-
мів, що з Донбасу вже ніхто не 
прагне в Росію. Люди усвідомили, 

що їх там ніхто не чекає. Сьогод-
ні на Донбасі навіть з’явилися 
партизанські загони, які досить 
ефективно воюють із козаками та 
російською армією. Місцевим па-
тріотам легше вести війну в тилу 
ворога, адже вони добре зна-
ють, що відбувається в кожному 
районі.

З рідних Павла до його дру-
гої ротації в аеропорту ніхто не 
знав, що він був у зоні АТО. При-
чому це не поодинокий випадок 
– більшість бійців намагаються 
приховати правду, щоб близь-
кі не хвилювалися. Родичі Чайки 
теж дізналися, де він, тільки піс-
ля того, як волонтер, радник Пре-
зидента Юрій Бірюков розмістив 
у Facebook після першої ротації 
в аеропорту пост з фотографією 
Павла. А мама військового читає 
Facebook, тому відразу впізнала 
сина. Зателефонувала і сказала: 
«Синку, не треба брехати, говори 
правду».

Під час ротацій в аеропорту 
найстрашніше було зайти в будів-
лю і з неї вийти. Офіцер розповів, 
що прориватися в аеропорт дово-
дилося під безперервним вогнем.

– Я провів там дві ротації по 
десять днів, – згадує офіцер. – 
Найважче було втрачати друзів. 
Аеропорт забрав життя багатьох 
хороших хлопців. Але до всього 
звикаєш. Поблизу стріляють, а 
ти в цей момент можеш спокій-
но спати, хоча й у бронежилеті. 
«Броників» і касок не знімав ніхто. 
Хлопці завжди допомагали один 

одному, підтримували. Поодинці 
нікого не переможеш. І хоч зви-
каєш до постійної небезпеки, та 
кожен раз ловиш себе на думці, 
що розслаблятися не можна. Не 
можна загравати зі смертю.

ХЕТ-ТРИК 64-КИ
Після Красного Лиману і боїв 

за аеропорт підрозділ Чайки здій-
снив зухвалий рейд на позиції бо-
йовиків у селищі Логвинове, що за 
кілька кілометрів від Дебальце-
вого. Бій почався о шостій годині 
ранку. Вже на ту мить сили про-
тивника мали значну перевагу. 

НАРОДНИЙ ГЕРОЙ УКРАЇНИ
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У десантників було три БТРи і 
танк Т-64, проросійські бойови-
ки мали три танки Т-72. За всіма 
підручниками, для наступу по-
трібна перевага хоча б у три,  а в 
місті навіть у п’ять разів. Але на 
війні нема часу на теорію. Близь-
ко одинадцятої години українці 
вибили з Логвинового бойовиків, 
зайняли село і чекали підтримки 
інших підрозділів. Тоді вони ще 
не знали, що бій триватиме ще 
чотири години. 

Український Т-64 підбив три 
російські «72-ки». Але росіяни ки-
нули в бій ще п’ять бойових ма-
шин. З боку Горлівки підтягнулися 
також «Урали» з піхотою. Сепара-
тисти розосередили в лісосмузі 
танки, піхота почала окопуватися. 
На той час наш танк підірвався на 
міні, з боєкомплекту практично 
нічого не залишилося. Танки про-
тивника стояли від українців на 
відстані 1000-1200 метрів. Трохи 
допомагала смуга дерев, що при-
кривала позиції.

Коли стало зрозуміло, що під-
мога не встигає підійти, виріши-
ли відходити. На той час підбили 
ще один БТР, і хлопці на тих двох, 
що залишилися, ховаючись в ре-
льєфі місцевості, заднім ходом 
розпочали потроху відступати. 
Друг Павла, взводний лейтенант 
Кириченко, йшов попереду і… 
прибирав міни! В цей час ніхто 
не думав про те, що вони можуть 
бути на розтяжках. Минуло кіль-
ка хвилин, і БТР Сашка Кириченка 
підбили. Бойова машина Чайки 
теж уся була посічена осколками. 
Один із бійців загинув, у друго-
го – осколкове поранення рук і 
ніг, сильна контузія. Десантники 
зібрали поранених і загиблого в 
БТР, що залишився, і, проскочив-
ши мінне поле, стрімко помча-
ли до своїх. На пагорбі стояли 

російські танки, і, як у тирі, роз-
стрілювали українців. 

– Ми їхали вздовж дороги. Я 
бачив, як вони стріляли, причому 
робили це досить непогано. І я 
просто пригнув голову, – згадує 
Павло. – Зрізали нам з БТРа ви-
хлопні труби, пройшов постріл по 
верху машини. Поки ми не «пере-
стрибнули» дорогу і не сховалися 
з іншого боку, танки продовжува-
ли по нас стріляти.

Ця пекельна поїздка завдовж-
ки тисячу метрів назавжди зали-
шиться в пам’яті десантника.  

ГЕРОЙ НАШОГО ЧАСУ
Після бою в Логвиновому на-

городження третім за час АТО ор-
деном «За мужність» стало для 
Павла повною несподіванкою. Чо-
ловік каже, що воювати йшов зо-
всім не заради нагород.

–  Коли мені зателефонував 
Юрій Бірюков і привітав мене з 
нагородою, я запитав: «З якою на-
городою? У мене вже є ордени «За 
мужність» III і II ступенів». Він від-
повів: «Ні, ти у нас тепер – повний 
кавалер цього ордена». Потім по-
чали дзвонити інші, вітати. Чесно 
кажучи, не очікував такої уваги, – 
розповідає Павло Чайка. 

На початку травня Павло Чай-
ка отримав ще одну почесну 

нагороду – недержавний орден 
«Народний Герой України». Як 
сказав на нагородженні його ко-
мандир підполковник Семен Ко-
лейнік, успіх командира багато 
в чому залежить від поту і крові 
солдатів. Таких, як Павло.

Можна довго розмірковувати 
на тему, що є ціннішим – життя 
чи Батьківщина. Павло свій вибір 
зробив уже давно – заради рідної 
країни він готовий на все.

Іван РИБ’ЯНЕЦЬ,
Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО
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«Якщо ти біжиш, то маєш прагнути бути першим.
Інакше навіщо бігти?» – ця фраза полковника 
Олега Шемчука повністю характеризує його ставлення 
до життя та служби. Якщо він щось робить, то не дає 
попуску ні собі, ні підлеглим

ВИПРОБУВАННЯ
ВІЙНОЮ
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Він максималіст: якщо щось ро-
бити, то викладатися на всі 100%. 
У військовому інституті курсант-
артилерист відразу поставив собі 
планку: бути найкращим у всьо-
му. Наполегливого та вимогливого 
до себе юнака відразу ж поміти-
ли офіцери. І хлопця, який щойно 
прийшов із цивільного життя, без 
вагань призначили заступником ко-
мандира взводу. Два роки на цій по-
саді, а далі наступний щабель – два 
роки на посаді старшини батареї, а 
це відповідальність за 120 осіб. Але 
при такому службовому наванта-
женні йому вдавалося здавати всі 
сесії на «відмінно». Лідерські якос-
ті та віра в себе стали запорукою 
успішності Олега Шемчука. 

Перші самостійні кроки ви-
пускникові Одеського інституту 
довелося робити в буремні 90-ті. 
В той час багато хто зневірював-
ся та йшов з армії шукати кращої 
долі. Та молодий лейтенант поста-
вив собі за мету зробити кар’єру 
офіцера, незважаючи на те, що на 
бойову підготовку не вистачало 
ні пального, ні набоїв, а військові 
частини підпадали під скорочення. 
Олег Шемчук непохитно вірив, що 
артпідрозділи вціліють у жорнах 
«армійських реформ». Віру вселя-
ло і ставлення вищого керівництва 
до «бога війни» – артилерії. Тоді 
ще командувач 13-го АК генерал-
полковник Микола Петрук робив 
все можливе, щоб її зберегти. Тож 
Олег по крихтах збирав знання, не 
цурався важкої роботи та постій-
них переїздів з одного гарнізону в 
інший. І як кажуть, не було би щас-
тя, та нещастя допомогло. Низка 
вибухів на складах зберігання бо-
єприпасів, зокрема у Новобогда-
нівці, змусила військових піти на 
радикальний крок – розстрілюва-
ти артснаряди, утилізуючи таким 
чином надлишки боєприпасів. Та-
кий процес відбувався поетапно з 
2004-го по 2006 рік. 

– Це відіграло велику роль у 
підтримці рівня підготовки арти-
леристів. Адже ті, хто нині воює на 
Донбасі, майори, підполковники, 
полковники, у той час були лейте-
нантами, старшими лейтенантами 
та капітанами. Тоді ми паралель-

но проводили тактичні навчання з 
батареями, дивізіонами, керували 
вогнем артилерії бригади, – гово-
рить полковник Шемчук. 

Зона АТО стала не лише плац-
дармом для випробування, а й до-
вела, що без артилерійської під-
тримки вести бої та утримуватися 
на зайнятих позиціях неможливо. 
З перших же днів були задіяні арт-
підрозділи ОК «Північ». А разом з 
ними на Луганщину відправився 
і начальник відділу повсякденної 
діяльності військ полковник Олег 
Шемчук. На нього була покладе-
на не менш відповідальна місія – 
керувати колонами на території, 
що простяглася на 300 км вздовж 
фронту та 77 км вглиб. Завдання 
ускладнювалися тим, що на той мо-
мент лінії розмежування не було, 
українські війська постійно про-
сувалися вперед, а бої за населені 
пункти були запеклими. Один за 
одним нашим військовим вдалося 
звільнити Слов’янськ, Новий Айдар, 
Щастя, закріпитися на Веселій Горі. 
Дойшовши до Металіста, підрозді-
ли змогли пробити коридор до ото-
ченого терористами луганського 
аеропорту.

Тоді Олег Шемчук пройшов 
перше своє бойове хрещення. У 
перші місяці протистояння бага-
то залежало не лише від наявнос-
ті чи відсутності техніки та зброї, 
а від уміння командирів швидко 
орієнтуватися та знаходити пра-
вильні рішення. Так, вночі потріб-
но було перекинути на підсилен-
ня в аеропорт десантників. Для 
цього виділили два БТРи. Один 
зламався, а другий не доїхав далі 
Щастя. Що робити в такій ситуа-
ції? Олег сказав собі: «Шукатиму 
іншу техніку». 

Доправивши десант на БРДМі 
до місця призначення, відразу 
розпочав пошук машин. А вони 
були розпорошені по всій ввіре-
ній йому території. Один підроз-
діл з однією машиною, інший – з 
двома. Офіцер збирав їх разом, 
проводив інструктажі із водіями 
і – в путь.

– Там базувався 12-й баталь-
йон територіальної оборони. Ми 
висмикували хлопців, на ходу їх 
вчили. Машин не вистачало. Тому 
брали бортові, з обох боків обкла-
дали кузов ящиками з піском, як 
це робили в Афганістані. 

У перші місяці протистояння багато залежало не лише від наявності 
чи відсутності техніки та зброї, а від уміння командирів швидко орієнтуватися 
та знаходити правильні рішення

но проводили тактичні навчання з 
батареями, дивізіонами, керували 
вогнем артилерії бригади, – гово-
рить полковник Шемчук. 

Зона АТО стала не лише плац-
дармом для випробування, а й до-
вела, що без артилерійської під-

У перші місяці протистояння багато залеж
чи відсутності техніки та зброї, а від умін
та знаходити правильні рішення
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Колона, яка забезпечувала до-
ставку боєприпасів та продуктів, 
перевезення особового складу по 
всьому сектору, налічувала від 30 
до 50 машин. Робота не припиня-
лась ні вдень, ні вночі. Вони їзди-
ли «дорогами життя» на окуповані 
терористами території, вивозили 
вбитих та поранених під постійним 
обстрілом противника. І ніхто з во-
діїв жодного разу не відмовився 
їхати.

– Були мобілізовані, що від-
мовлялися виконувати бойове за-
вдання. Таким я давав зрозуміти, 
що вони не гідні носити військову 
форму, а потім їх залучав на роз-
вантаження боєприпасів. Комусь 
же і це потрібно робити, – згадує 
полковник Шемчук. 

На початку липня 2014 року 
Слов’янськ, Лисичанськ, Сєверодо-
нецьк, Новий Айдар, Щастя були 
окуповані. Тривали бої за їх звіль-
нення, а колони йшли безупинно, 
постачаючи боєприпаси. Не було 
гарантії, що їх дорогою не обстрі-
люватимуть. Пересування най-
більш небезпечними ділянками 
потребувало охорони з повітря:  їх 
супроводжували вертольоти. Дава-
ла про себе знати і сама луганська 
земля. Вантажівки грузли у чорно-
земі після дощу. Доводилося набої, 
воду та провіант, який доправляли 
з «великої землі», перекидати на 
повнопривідні машини. Саме тоді 

наші війська готувалися взяти Лу-
ганськ у кільце. Тож кожна машина, 
кожен боєприпас були на вагу зо-
лота. А якщо дощ, то машина із од-
ним мостом там проїхати не могла. 

– Було так, що одна колона піш-
ла – дві машини втратила, друга 
колона пішла – три машини втра-
тила. Розпочалися активні бойові 
дії. Я по два екіпажі відправляю, 
по 7-8 бійців. Людей катастрофіч-
но не вистачало. Сам був постійно 
за кермом, без перепочинку. Але 
завжди знав про те, куди поїхала 
колона, де мої підлеглі.  

Наші війська шаленими тем-
пами відтісняли терористів все 
ближче і ближче до російського 
кордону. За луганський аеропорт 
точилися важкі бої. І, захисни-

кам летовища, потрібна була під-
тримка та підкріплення. Цю місію 
Олег Шемчук взяв на себе. Під 
обстрілами сепаратистів, провів 
колону за 500 метрів від ворожих 
позицій. Та це лише один епізод. 
Сепаратисти постійно вишукува-
ли маршрути наших військ і з ча-
сом починали пристрілювати. Тож 
звичними дорогами їздити ста-
вало небезпечно. Олегу доводи-
лося розробляти нові маршрути, 
враховуючи специфіку та нюан-
си. Приміром, отримав завдання 
розробити новий маршрут на Са-
бівку. А він для наших військових 
на той час був єдиний – під ві-
адуком. Сепаратисти вже встигли 
пристріляти його. Тоді там ходив 
дизель з Луганська на Родакове, 
звичайно, в ньому були місцеві 
мешканці, які відразу ж, побачив-
ши українську колону, сповіщали 
«куди треба». І українських бійців 
посипали мінами та гранатами. 
Олег знайшов вихід. Сам поїхав у 
розвідку в Сабівку, відшукав шлях 
не під віадуком, заклав з бійцями 
проїзд по залізничному полотну 
дерев’яними колодами і підготу-
вався до маневрів. Їхали в об’їзд 
вночі. Завдання виконали.     

– Вдень колону, яка пересува-
ється піщаними дорогами, видно 
за 5-6 км. Тож задля безпеки про-
сувалися вночі. Місячну ніч вважа-
ли за подарунок долі. З приладами 
нічного бачення, звичайно, було 
важко, адже солдати не мали від-
повідної підготовки. Та коли засо-
би зв’язку дозволяли, то колону 

Ворожі «Гради», «Урагани» та «Смерчі» 
нищівно молотили по українським позиціям
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можна було підтягувати або роз-
тягувати, уточнювати інформацію. 
Так підтягнули танки в Лутугине 
для підтримки луганського аеро-
порту. На першу машину ставили 
звичайний ліхтарик, щоб щось 
було видно, а екіпаж у хвості коло-
ни підтримував зв’язок з першим, 
– згадує полковник Шемчук.  

І коли, здавалося б, розвиток 
операції був очевидним, сталося 
непередбачуване. З території РФ 
були кинуті близько 10 батальйон-
них тактичних груп, танковий ба-
тальйон та батальйон псковських 
десантників. Українські базові та-
бори, які на той час розміщувалися 
в Побєді та Дмитрівці, були розбиті 
ворожими «Смерчами».  Двоє бо-
йових офіцерів, побратимів Оле-
га Шемчука, майор Ігор Дудич та 
старший лейтенант Олександр Па-
сечник, дістали тяжкі поранення. 
Тож завдання керувати колонами 
доводилося перекладати і на сер-
жантів. Короткий інструктаж, об-
говорення нюансів із підвезенням 
поранених, і в дорогу.

– Коли радіо не ловило, корис-
тувалися мобільним зв’язком. Я 
напередодні виїзду робив умовні 
позначки, а хлопці мені звітували: 
«Пройшов К1, пройшов К2». Так я 
знав, де вони перебувають, – каже 
офіцер.        

У луганському аеропорту Олег 
бував часто. Коли їхав – у голові 
холодний розрахунок і чіткий план 
щодо дій в разі засідки та потуж-
ного обстрілу. Адже машини на 
летовище приходили понівечені, з 
пробитими колесами, обгорілими 
капотами. Але все одно їхали, бо 

знали – якщо не вони, то «дорога 
життя» може змінити свою назву 
на протилежну. Кілька годин так 
званого перепочинку і знову на-
зад, бо спати там не доводилося. 
«Градами» накривали кожні 20-30 
хвилин. 

– Ніхто із водіїв не ховався в 
бліндажах та сховищах. У цегляних 
приміщеннях ставали біля стінки і 
перечікували обстріл. У проходах 
стояти  небезпечно, адже може 
бути ударна хвиля, – пояснює Олег.      

Іще однією гарячою точкою на 
Луганщині став базовий табір в се-
лищі Побєда. 1 вересня 2014 року 
о 4.20 ворог вперше здійснив об-
стріл селища зі «Смерчів». Військо-
ві зрозуміли: по них пристрілюють-
ся. Залишатися було небезпечно. 
Командувач вирішив відводити 
війська і дав вказівку командирам: 
розосередитися по визначених 
пунктах. Його передчуття, що тут 
буде гаряче, підтверджувалися і 
тим, що місцеві мешканці швидко 
почали збирати речі і виїжджати 
звідти. В таборі залишилася лише 
одна зміна та охорона на чолі із 
полковником Шемчуком. Наші вої-
ни мали демонструвати сепаратис-
там свою присутність. Олег згадує: 

– Вже за добу нас почали накри-
вати зі «Смерчів». Ворожі снаряди 
влучили і в наші снаряди для ракет-
них установок «Ураган», які ми не 
встигли вивезти. Тож вибух був та-
кий, що загинуло дев’ять бійців, які 
були в бліндажі. Після обстрілу я 
зібрав всіх, хто вцілів і вивів колону.

Із техніки вцілілими залиши-
лися дві «Тунгускі» та зенітний ра-
кетний комплекс «Стріла-10». На 

околиці селища Олег передав по-
ранених та попросив командира 
допомогти з санітарними машина-
ми, щоб вивезти людей до лікарні 
в Новий Айдар і знову повернувся 
на місце обстрілу.

– Коли я під’їхав, все ще пала-
ло і вибухало. Багато поранених та 
обпечених. Бачу, бійці товариша в 
простирадлі несуть, бо інакше його 
транспортувати не можна. Один 
із них йде  босоніж по обпеченій 
землі та уламках, а болю не відчу-
ває. Я дістав капці, дав йому та до-
поміг донести пораненого. А коли 
виходили за село, знову почала 
гатити ворожа артилерія, – згадує 
полковник Шемчук. – Добре, що я 
всі ходи-виходи знав. Зміг вивес-
ти колону за селище на 5 км. Коли  
поглянув назад, побачив, що весь 
обрій у вогні. Дві години перепо-
чинку, і знову треба їхати туди – на 
згарище. Добре, що поруч був бо-
йовий начмед із молодим водієм, 
а в мене був відчайдушний боєць 
Євген Санько. Приїжджаємо туди, а 
там земля чорна… 

4 вересня, відправивши всіх у 
безпечне місце, Олег Шемчук на-
решті зітхнув з полегшенням. Вій-
ська були відведені від місця ура-
ження. Базовий табір нараховував 
близько 5 тисяч бійців. Тож втрати 
могли бути серйозні. А коли Олег 
вийшов з охопленої полум’ям 
Побєди, навіть і не подумав ста-
вити крапку у бойовій службі на 
передовій, адже для нього – це 
обов’язок перед Батьківщиною та 
самим собою. 

  
Галина ЖОЛТІКОВА

Колона, яка забезпечувала доставку 
боєприпасів та продуктів, переве-
зення особового складу по всьому 
сектору, налічувала від 30 до 50 ма-
шин. Вони їздили «дорогами життя» 
на окуповані терористами території, 
вивозили вбитих та поранених 
під постійним обстрілом противника. 
І ніхто  із водіїв жодного разу 
не відмовився сідати за кермо
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Дебальцеве. Російсько-терористичні 
війська намагаються взяти в кільце 
угруповання Збройних Сил України. Попри 
те, що в Мінську тривав переговорний 
процес, ворог лише посилював обстріли, 
намагаючись витіснити українську армію 
з її позицій. Одна з батарей 
артилерійського дивізіону 
підполковника Віктора Юшка 
отримала завдання стримати 
наступ противника на 
Горлівському напрямі. Тоді 
артилеристи ще навіть не 
здогадувалися, наскільки 
складною та небезпечною 
виявиться їхня місія

ГЕРОЇ АТОГЕРОЇ АТО

«БОГІВ ВІЙНИ»
З КОГОРТИ 
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ристичні
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раїни. Попри
оворний
в обстріли,
ську армію
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А вже за місяць – командиром 
роти вогневої підтримки. Насправ-
ді посади нас цікавили в останню 
чергу, адже ми мали вищу мету – 
захищати Батьківщину!    

Особливістю формування роти 
вогневої підтримки й батальйону 
загалом було те, що сюди прихо-
дили цілком свідомі й вмотиво-
вані люди.  З ними працювалося 
легко, попри всі труднощі того 
періоду. Буквально після місяця 
підготовки батальйон вже 
виконував завдання в зоні 
проведення антитерорис-
тичної операції. 

Населений пункт Довгень-
ке, гора Карачун – місця 
першого бойового вишко-
лу Віктора Юшка та його 
підлеглих. Першого сер-
йозного артобстрілу 

підрозділ зазнав поблизу селища 
Фащівка, що на Луганщині. 

– Це місце тоді нагадувало епі-
центр ядерного вибуху. Назвати 
його пеклом –  це нічого не ска-
зати, – розповідає Віктор. – Того 
дня ворожі «Гради» спалили 16 
одиниць нашої техніки. Машини 
з боєприпасами, паливозаправ-
ники – все горіло. Так сталося, що 
ця подія припала на 19 серпня, 
на свято, Яблучний Спас. Напевне 
саме Спас нам і допоміг: 16 пора-

нених і жодного загиблого. 
Цікавий випадок стався 

поблизу Федорівки. Команду-
вання спланувало операцію, 
деталі якої не повідомлялися 

аж до її початку. У визначений 
час підрозділ Юшка під при-

криттям нашої артилерії 
на чотирьох БТРах, ГАЗ-53, 

Зброя приваблювала Віктора 
з дитячих років. Після закінчення 
1992 року Одеського вищого арти-
лерійського командного училища 
лейтенант Юшко отримав призна-
чення у Фастів. Це місто називали 
столицею артилерії на теренах 
Київщини. Саме там дислокував-
ся й полк, де робив свої перші 
офіцерські кроки Віктор. Пройшов 
шлях від начальника розвідки ди-
візіону до  командира батареї ре-
активних систем «Град», а згодом 
– «Ураганів». Але побудувати по-
дальшу військову кар’єру завади-
ло тотальне скорочення.  2004-го 
частину розформували. Віктору 
довелося звільнитися. 

До нового статусу чоловік зви-
кав недовго. Адже військові за-
вжди цінувалися в цивільному 
житті. Протягом наступних деся-
ти років добре підготовлений офі-
цер та професійний артилерист 
працював у сфері охорони, відпо-
відав за безпеку різних компаній.

Події 2013-2014 років, які стрім-
ко розвивалися в Україні, змусили 
Віктора переосмислити своє жит-
тя: російські найманці, зробивши 
свою чорну справу в Криму, саме 
взялися за Донбас. Спостерігати 
за цим по телевізору він не зміг. 
Тому вирішив, не чекаючи пові-
стки, піти до військкомату. Попов-
нив лави добровольців 11-го ба-
тальйону територіальної оборони 
«Київська Русь».  

– Мене зустрів особисто нині 
вже покійний комбат Олександр 
Гуменюк, – пригадує Віктор. – 
Я мав іти на посаду заступни-
ка командира з озброєння. 
Але командир батальйону 
буду як досвідчений офіцер-
десантник вважав, що на-
самперед потрібно дбати про 
боєготовність підрозділу. Тому 
запропонував мені посаду за 
моєю військовою спеціальністю  
артилериста. Так я став спочатку 
командиром мінометного взводу. 
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підготовки батальйон вже
виконував завдання в зоні 
проведення антитерорис-
тичної операції.

Населений пункт Довгень-
ке, гора Карачун – місця
першого бойового вишко-
лу Віктора Юшка та його
підлеглих. Першого сер-
йозного артобстріліі у 

саме Спас нам і допоміг: 16 пора-
нених і жодного загиблого.

Цікавий випадок стався
поблизу Федорівки. Команду-

вання спланувало операцію,
деталі якої не повідомлялися

аж до її початку. У визначений
час підрозділ Юшка під при-

криттям нашої артилерії 
на чотирьох БТРах, ГАЗ-53,

свою чорну справу в Криму, саме
взялися за Донбас. Спостерігати
за цим по телевізору він не зміг.
Тому вирішив, не чекаючи пові-
стки, піти до військкомату. Попов-
нив лави добровольців 11-го ба-
тальйону територіальної оборони
«Київська Русь».  

– Мене зустрів особисто нині
вже покійний комбат Олександр
Гуменюк, – пригадує Віктор. –
Я мав іти на посаду заступни-
ка командира з озброєннянн .
Але командир батальйону 
буду як досвідчений офіцер-
десантник вважав, що на-
самперед потрібно дбати про 
боєготовність підрозділу. Тому
запропонував мені посаду за 
моєю військовою спеціальністю  
артилериста. Так я став спочатку
командиром мінометного взводу.
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автобусі та КАМАЗі висунувся 
у визначений район. Тоді зник 
зв’язок, але це не завадило ви-
конанню завдання. 

– Ми вийшли на задану висоту 
перед населеними пунктами Пе-
тровське та Федорівка, – продо-
вжує офіцер. – Це стало повною 
несподіванкою для місцевих «ко-
зачків». Мої хлопці спрацювали 
настільки блискавично, що вони 
навіть не встигли оговтатись. 

Подавивши вогневу точку, згодом 
ми захопили й радіостанцію. 

 Перед артилеристами як на 
долоні відкрилися позиції бойо-
виків. І хоча насувалися сутінки, 
Віктор, маючи неабиякий досвід 
у визначенні координат та орієн-
туванні, встиг зафіксувати поба-
чене. Виставивши міномети, під-
розділ  розпочав «роботу». Діяли 
злагоджено та без помилок. Про 
те, що постріли досягли цілей, 

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАГЕРОЇ АТО

свідчили перелякані крики сепа-
ратистів у радіоефірі: «Тікайте всі, 
хто куди може!» Так звані «козач-
ки» так і не змогли зрозуміти, хто 
вийшов на висоту  і звідки ведеть-
ся обстріл. 

Висота, яку зайняла батарея 
Віктора Юшка, насправді виявила-
ся дуже вигідною. Адже з неї наші 
підрозділи могли контролювати 
кордон між Луганською та Доне-
цькою областями, тим самим не 
даючи взаємодіяти терористам. 
Та оскільки просування наших 
підрозділів було дуже стрімким, 
не встигли підійти резерви з про-
довольством та боєприпасами. 
Тому, аби не наражати на небез-
пеку людей, командування відда-
ло наказ відійти. 

Загалом служба в 11-му ба-
тальйоні територіальної оборони 
стала для Віктора хоч і нетри-
валим, але серйозним  етапом в 
офіцерській кар’єрі. Саме тут він 
познайомився з побратимами 
– справжніми патріотами Украї-
ни, саме тут він набув безцінний 
бойовий досвід. Але особливість 
військової служби в тому, що лю-
дині в погонах доводиться часто 
змінювати звичні колективи та 
місця служби. Вже за кілька мі-
сяців підполковник Юшко отри-
мав призначення в щойно сфор-
мовану артилерійську бригаду 
на посаду командира гаубичного 
дивізіону. 

В  підрозділ офіцер прибув 
тоді, коли він дислокувався в 
районі між Артемівськом та Гор-
лівкою. Ситуація на цьому на-
прямі щодня загострювалася. 
Ро сій сько-терористичні війська 
намагалися взяти Дебальцеве 
під свій контроль. Якось підлеглі 
Юшка отримали завдання при-
крити пересування однієї з на-
ших механізованих бригад. До 
району призначення пробира-
лися вночі, крізь густий туман і 
сніг. 

– Бойовики напевне здога-
дувалися про підхід артилерії, 
– говорить Віктор. – Але через 
складні погодні умови не могли 
вирахувати наш маршрут. Коли я 

Наче машина часу повернула в роки офіцерської молодості. 
Підполковник Юшко командує підрозділом реактивної артилерії 
Військово-Морських Сил України
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доповів у штаб свої координати, 
з’ясувалося, що ми  неподалік їх-
нього передового блокпоста. За 
лічені секунди перед нами почали 
розриватися ворожі снаряди. На 
щастя, до нас не долітали. 

Тим часом підполковник 
Юшко запросив підтримки колег-
артилеристів. І поки вони подав-
ляли ворожі позиції, підрозділ 
Вік тора отримав змогу розгорну-
ти гармати. Щоправда, зробити це 
виявилося досить непросто. Ді-
лянка біля дамби була настільки 
вузькою, що вантажівки не змог-
ли розвернутися. Здійснити ма-
невр також заважав крутий обрив 
поруч. Тож гармати розчіпляли і 
розвертали вручну.  Працювати 
заважав щільний  сніг. Два метри 
шляху здавалися, як десять. 

Виставивши гармати, зробили 
перші залпи. Протягом двох годин 
батарея використала понад 600 
снарядів. Цифра досить красно-
мовна. Тим паче, що один снаряд 
має вагу близько 44 кілограмів.  
Завдяки професійним діям арти-
леристів піхота виконала постав-
лене завдання. 

Так завдань у підлеглих підпол-
ковника Юшка за час проведення 
антитерористичної операції було 
чимало. На їхньому рахунку та-
кож знищення підрозділу мор-
ської піхоти Збройних сил Росій-
ської Федерації: 33 «двохсотих» та 
33 «трьохсотих». Професіоналізм 
артилеристів не давав спокою се-
паратистам. За знищення підроз-
ділу та його командира найман-
ці пропонували значну грошову 
винагороду. 

Сьогодні підполковник Юшко 
ніби повернувся в роки своєї офі-
церської молодості. Адже відне-
давна знову має справу з реактив-
ною артилерією: його призначили 
командиром дивізіону в ново-
створену артилерійську частину 
Військово-Морських Сил України.  
За участь у забезпеченні виходу 
українських військ із Дебальців-
ського району Президент України 
нагородив відважного артиле-
риста  орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня.    

Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО

доповів у ш
з’ясувалося, 
нього перед
лічені секунд
розриватися
щастя, до на

Тим ча
Юшко запро

Населений пункт Довгеньке, гора Карачун – в цих місцях 
відбувся перший бойовий вишкіл Віктора Юшка
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 У Гончарівському щойно мо-
білізованого Віталія призначили 
в роту снайперів. Напевне, через 
те, що молодий та спритний, або 
через те, що таким був вибір долі. 
Потрапивши в зону бойових дій, 
він одразу ж став командиром від-
ділення. Його слухали товариші по 
службі, йому довіряли. Санінструк-
тор Ігор Трохимець каже, що коли 
треба було виходити в «зеленку» та 
надавати допомогу пораненим, то 
звертався до Віталія, щоб прикрив, 
бо знав – не підведе. І яким би 
щільним не був вогонь, хлопець ні-
коли не полишав товаришів у біді.

До служби на цьому блокпосту 
вони разом пройшли Трьохізбен-
ку, Ювілейне, Сабівку, Родакове, 
Щастя, Сватове та Старобільськ. 
Після тривалих боїв підрозділи 
1-ї окремої танкової бригади від-
правляли в Чугуїв. Та невелика 
група бійців, серед яких був і Ві-
талій Якименко, відмовилася за-
лишати Донбас. 

– Ми не хотіли відсиджувати-
ся в наметах у Чугуєві. Нас було 
десь 30 бійців, 8 танків, і ми по-
годилися їхати до Станиці Луган-
ської, в Макарове, – каже Віталій.

Військовослужбовців танкової 

бригади прикомандирували до 
13-го батальйону. 80 українських 
солдатів зайняли позиції вздовж 
100 метрів дороги, укріпивши пе-
редній край бетонними плитами. 
А навколо – сосновий ліс, який 
не подолати техніці. Тож наших 
бійців почали вибивати мінами, 
«Градами» та «Смерчами». Лише 
за 2 тижні дерева тоді перетво-
рилися на обгорілі та понівечені 
стовбури. Ліс нагадував частокіл, 
який ніби хтось навмисне вста-
новив. Адже осколки від снарядів 
летіли вгору на кілька метрів, зсі-
каючи соснові верхівки. 

Віталій Якименко – один із перших, кого 
відправили на захист найбільш наближеного 

на той час до російсько-українського кордону 
блокпоста неподалік Макарового. 

Цей пункт нищівно бомбили і місцеві терористи, 
і російська артилерія. Адже розміщений поблизу 

дороги, що вела в напрямку Щастя, 
він став на заваді бандформуванням

ЗАХИСНИК БЛОКПОСТА
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– Ми вже навчилися розрізня-
ти за звуком, куди летить снаряд і 
якого калібру. А ховалися в блін-
дажі, який ще першого дня самі 
ж і спорудили, – згадує рядовий 
Якименко.

За перші місяці перебування 
на Луганщині йому вдалося осяг-
нути чимало нюансів військової 
науки. Тож зорієнтуватися в будь-
якій ситуації та скерувати вогонь 
для нього не становило трудно-
щів. Бойові будні вчать діяти на 
випередження, бо часто спрацьо-
вує принцип: або ти, або тебе. 

– Одного разу я засік пересу-
вання в лісі. Під рукою не було 
СГД, лише автомат.  А тут кожна 
секунда вирішальна. Даю коор-
динати танкісту і той робить свою 
справу. 

Зранку нове завдання: супро-
воджувати двома БМП танк до 
села Комишного – табору базу-
вання прикордонників. Звідти 
до РФ лише 350 метрів – майже 
в руки ворогу. Та бійці не хвилю-
валися, адже прикордонники там 
стояли не один місяць і жодної 
провокації не було. Але за збігом 
обставин в ніч, коли там залиши-
лися захисники блокпоста, розпо-
чався мінометний обстріл.  

– Перші залпи летіли рядком 
по 5 штук, наступні відступили на 
5 метрів – і так пробивали всю 
територію. Над нами кружляв 
безпілотник, ми його чули, але 
збити не могли – не бачили. А що 
найцікавіше:  жодна міна не впа-
ла за межами табору.  

Всю ніч по українцях вели во-
гонь, під ранок  – «Градами», а по-
тім бандити пішли в наступ, ото-
чивши блокпост півмісяцем.

– Ми стріляли з усіх видів 
зброї, яка була в нас, – згадує 
Віталій Якименко. Ми знали, що 
будь-який необережний рух 
може стати фатальною помил-
кою. 

Бій тривав доволі довго. Була 
виснажлива спека. Адреналін за-
шкалював так, що весь жах того, що 
відбувається, навіть не усвідомлю-
вався. Викликали підкріплення. І 
коли наша артилерія почала дава-
ти відсіч, бандити відступили.      

Поки точилися бої на Луган-
ському напрямі, блокпост біля 
Макарового щодня зазнавав во-
рожих ударів. А село, де колись 
були хати, магазини та заправка, 
найманці перетворили на руїну. 
Дивитися на таке бійцю було не-
сила.

– В Макаровому було мертво, 
жодної живої душі. На той мо-
мент хто встиг, виїхав в Україну, 
а дуже багато – в Станицю Луган-
ську і Луганськ. 

Молодий запальний чоловік 
не знав, що робити, як допомог-
ти людям. Але він був перекона-
ний: кожен має щось робити, аби 
змінити ситуацію. Із блокпоста 
нікуди не дінешся, а прихильни-
ки та поплічники бандитів зовсім 
поруч. Інколи вони перепливали 

річку й під виглядом місцевих 
цивільних видивлялися, що ро-
биться на блокпосту, скільки там 
техніки та особового складу. Та 
випадок не змусив себе довго 
чекати. Роздоріжжям за кілька 
метрів від базування українських 
підрозділів проїжджали цивільні 
автівки до Трьохізбенки. Там був 
такий собі базар: біля підірваного 
мосту люди торгували огірками, 
помідорами та іншою городиною. 
Тож Віталій зупинив перший мо-
тоблок, який рухався в напрямку 
базару, підсів туди, сховавши в 
кишеню гранату. А водієві сказав, 
що якщо видасть, то буде непере-
ливки.

Рядовий Якименко їхав до-
рогою і прокручував ймовірний 
перебіг ситуації. На той час чут-

Територію навколо блокпоста ворожа артилерія перетворила на клаптик 
обвугленої землі, понівеченого соснового лісу та розбитої військової техніки
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жовтих прапорців та роздавали їх 
воїнам. Буває їдеш, а вони стоять 
і махають нам прапорцями.

Взагалі Віталію Якименку щас-
тило на добрих людей. Не всі, хто 
залишився на Донбасі, зрадники 
та українофоби. Були і такі, які 
щиро допомагали нашим вій-
ськовим. Коли стояли в Родако-
вому, до нього та інших бійців 
підійшов шкільний вчитель, при-
гостив яблуками та виноградом. 
Поспілкувавшись із воїнами, чо-
ловік зрозумів, що може надати 
їм важливу інформацію. Наступ-
ного дня приніс карти, на яких 
позначив позиції противника. Так 
було кілька разів. А коли україн-

ській армії довелося відступати,   
примчав до бійців і сказав: «Хлоп-
ці, може бути і таке, що вам не 
вдасться вийти. В мене є дача, там 
сховаєтеся. Там є все необхідне: 
матраци, їжа, вода. Все буде нор-
мально: сусідів немає, ніхто вас 
не побачить!».  

…Віталію судилося пройти ба-
гатьма дорогами війни, у 25 ро-
ків зазирати в очі смерті, бачити 
зраду, підставляти себе під кулі, 
прикриваючи товаришів і, попри 
все, залишитися відданим сво-
їм принципам: жити так, щоб не 
було соромно, і робити все так, 
щоб було краще іншим…

Галина ЖОЛТІКОВА

тя загострилися, дорогою він 
запам’ятовував всі деталі, а пиль-
ний погляд помічав навіть роз-
тяжки вздовж шляху. Міст був 
підірваний, наполовину і вздовж, 
а посередині повалений на бік і 
обстріляний КРаЗ.  Віталій допо-
магав розвантажувати ящики, 
а боковим зором ловив кожну 
дрібницю. 

– Страшно було. Якщо під час 
бою встав і осколок долетить, то 
нібито не прокинувся, а тут їдеш 
і розумієш, що ти робиш, що сам 
йдеш на неминучу смерть. 

Віталій приніс розвіддані. Із ма-
йором Котиком бійці розробили 
операцію. За їхніми розрахунка-
ми, вони б без надмірних зусиль 
змогли розбити дзоти сепаратис-
тів, бо у бойовиків не було жодної  
бронетехніки. Та й ті ходили, ніби 
були впевнені, що їх ніхто не чіпа-
тиме.  І хоча вищі командири зго-
ди на проведення такої зачистки 
не дали, Віталій Якименко здобув 
неоціненний досвід та поставив 
для себе позначку «Я це зробив». 

Звичайно, кожен день у зоні 
АТО приносив свої враження, за-
гартовував дух та зміцнював ба-
жання за всяку ціну перемогти.  
Тим паче, що там зустрічалися  
люди, які підтримували україн-
ських визволителів. Коли Віталій 
говорив про це, в його пам’яті 
ожила картина дворічної давни-
ни: 

– В Новому Айдарі були діти 
– хлопчик років 3-4-х та дівчинка 
років 10-12. Я їх зустрічав декіль-
ка разів, але коли йшов повз їхню 
хату, то вони постійно там стояли 
з оберемком маленьких синьо-

Віталій телефонував батькам і казав: 
«Все добре...»
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СПОГАДИ З ПЕРЕДОВОЇ

Сержант Роман Гільєвич 
до лав Збройних Сил України 

призваний під час третьої хвилі 
мобілізації. Пройшов підготовку 

в Полтавському навчальному 
центрі зв’язку. Отримав 

спеціальність телефоніста-
механіка. Коли потрапив у 
93-тю окрему механізовану 

бригаду, відразу написав 
рапорт щодо участі в 

антитерористичній 
операції на Донбасі.

«КОСМОНАВТ»«КОСМОНАВТ»
У СЕРЖАНТСЬКИХ У СЕРЖАНТСЬКИХ 
ПОГОНАХПОГОНАХ
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Роман Гільєвич добре усвідом-
лював, що їде на війну. Напере-
додні його ротації в зоні бойових 
дій, де протистояли ворогу воїни 
93-ї окремої механізованої бри-
гади з Дніпрянщини, знову про-
лилася кров – кілька бійців за-
гинуло, інші дістали поранення. 
На Донбас він потрапив у березні 
2015 року. Ротація налічувала 700 
бійців. Місцем дислокації стало 
селище Водяне. Перші дні для 

Романа та його побратимів вияви-
лися нелегкими. Воїнам довелося 
ночувати у покинутих і розбитих 
будинках, ховатися від ворожих 
обстрілів. Вони навчилися долати 
страх та підтримували один одно-
го в екстремальних ситуаціях.

– Ми розміщувалися здебіль-
шого в будинках, власники яких 
виїхали на тимчасово окупова-
ну територію. Хлопці почува-
ли себе в безпеці, адже багатії 

домовлялися з терористами, щоб 
ті не обстрілювали їхні шикарні 
апартаменти. Тож зазвичай мі-
шенями бойовиків ставали по-
мешкання простих людей, – зга-
дує сержант. – У Водяному жили 
в будинку одного з керівників 
аеро порту «Донецьк». На подвір’ї 
хазяїна – тенісний корт, басейн, 
сауна та зручний підвал, де могли 
б поміститися п’ять автомобілів. 
Цей чиновник виявився зрадни-
ком та приєднався до терористів 
так званої «ДНР».

Батальйон сержанта Гільєвича 
тримав оборону на позиції «Пуль-
сар». Вона являла собою великий 
глиняний насип вздовж злітної 
смуги донецького аеропорту. 
З боків розташовані прифронтові 
села Опитне, Водяне, Авдіївка. Бої 
поблизу «Пульсара» відбувалися 
постійно. Проросійські бандфор-
мування регулярно намагалися 
вибити українських бійців із цієї 
позиції, втім їхні старання щора-
зу виявлялися марними. Під час 
обстрілів наші хлопці заривали-
ся в землю, наче кроти, а потім 
вогнем у відповідь завдавали во-
рогу втрат. Згодом самі ж бойо-
вики називали цю неприступну 
для них позицію «мурашником», 
а українських воїнів – «бойовими 
мурахами».

Біля аеропорту на рахунку 
бійців 93-ї було чимало вогневих 
зіткнень з терористами, участь 
у штурмах укріплених ворожих 
позицій та виконання інших бо-
йових завдань. Своя специфічна 
робота була й у Романа. Коман-
дира взводу зв’язку одразу залу-
чили до виявлення ворожих ко-
ректувальників артилерійського 
вогню. Навкруги реальна загроза,  
на кожному кроці чатує небезпе-
ка. На таких бійців заколотники 
«руського міра» організовували 
справжнє полювання. Бойовикам 
наші вояки сильно дошкуляли, 
адже визначали їхні вогневі точ-
ки, місця скупчення техніки, пунк-
ти управління. Гільєвич каже, що 
для зв’язківця на війні головне – 
чути ворога, знати, чим він живе і 
до чого готується.

У нього відкритий, доброзичливий погляд, 
щира усмішка, впевнена хода... Навіть не 
віриться, що не так давно він дивився в обличчя 
смерті та виживав під кулями і ворожими 
снарядами. Дільничний у минулому, а нині – 
український захисник із позивним «Космонавт», 
не один місяць утримував наші позиції біля 
донецького аеропорту, воював у Пісках та 
Водяному, виявляв ворожих коригувальників 
вогню поблизу Опитного. За бойову роботу його 
цінували командири та побратими, а бойовики 
за «голову» українського бійця пропонували 
чималу винагороду. Він із честю пройшов усі 
випробування та мужніми вчинками довів свою 
відданість Батьківщині…
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Від попередньої ротації на 
«Пульсарі» Роману дісталося доб-
ротне «господарство»: супутни-
кові антени, маршрутизатори, 
проводка та спеціальні сканери. 
Інструкції до деяких приладів 
були написані англійською мо-
вою, якою він, на жаль, не володів. 
«І як із цим поводитися?» – оше-
лешено поцікавився Роман у бій-
ця, якого міняв. «Просто. Я працю-
вав і ти впораєшся. Ми – українці 
– народ кмітливий», – прозвуча-
ло у відповідь. Єдине, що Гільєвич 
добре розумів, - попереду буде 
ще багато «сюрпризів».

– Одного разу я виявив роботу 

вести бойові дії. Ті «рядові», які 
йому відповідали, що з «украми» 
перемир’я, піддавалися знущань.

Українські захисники і вдень, 
і вночі чули розбірки між бойо-
виками в ефірі, адже «сепари» 
користувалися старими росій-
ськими радіостанціями, які легко 
прослуховуються. Голоси кожно-
го бандита впізнавали відразу. В 
раціях головорізи видавали свої 
координати, а коли починали 
стрільбу, наш міномет у відпо-
відь накривав їхнє вогневе гніздо. 
До такої тактики ополченців наші 
бійці були готові заздалегідь. По-
тім – ховалися, бо в хід ішла вся 
наявна ворожа зброя. Якось «со-
малійці» вирішили влаштувати 
бійцям 93-ї бригади підступну 
диверсію, використавши привід 
забрати своїх поранених і вбитих. 
Очолив її сам «Гіві».

– За побратимами, що лежа-
ли неподалік злітної смуги аеро-
порту, «сепари» відправили дві 
«бехи». Ми спочатку довірилися 
ворогу. Однак потім із перегово-
рів стало зрозуміло – це обман. Я 
почув, як «Гіві» наказував коман-
диру диверсійно-розвідувальної 
групи «Лешому» слідувати за 
автомобілями, видавати себе за 
вантажників, а потім пробратися 
до постів «карателів» і зробити з 
них «укропський шашличок», – 
згадує епізод з АТО український 
сержант. – «Комбат, вони щось за-
планували!» – гукаю командиру. 
Він одразу розставив хлопців на 
позиції. Коли автомобілі набли-
зилися до поранених, у наш бік 
пролунали постріли. Терористи 
намагалися викинути димовухи, 
та не встигли. Ворожу ДРГ ми вже 
тримали на прицілі: диверсанти 
зазнали втрат, один автомобіль 
згорів, інший був підбитий. Бісну-
ватий і розлючений «Гіві» місця 
собі не знаходив, в істериці крив 
матюками і своїх, і наших… Того 
разу він прорахувався й отримав 
подвійний «вантаж 200».

Не дав ворог розслабитись 
українським оборонцям і в Опит-
ному, що розташоване майже 
впритул до злітки донецького 

ворожого пеленгатора: бойови-
ки дуже боялися, аби українці не 
застосували проти них авіацію. 
Зрозумівши, що нам відомі їхні 
координати, противник почав ма-
сований обстріл наших позицій 
мінами 120 калібру та гаубиця-
ми. Чесно кажучи, я тоді й не ду-
мав, що у бронежилеті можна так 
швидко рухатися. Відчуття, нена-
че в тобі включається якась кноп-
ка і все робиться автоматично: 
повзеш, перезаряджаєш автомат, 
стріляєш у відповідь, – згадує 
сержант Гільєвич.

Загалом обстановка в березні-
квітні 2015 року в районі доне-
цького аеропорту загострилася. 
Інтенсивні бої не припинялися. 
Українські військові тримали обо-
рону метеостанції летовища, 
пожежної частини і руїн диспет-
черської башти та контролювали 
навколишні села – Опитне, То-
неньке, Піски, околиці Спартака. 
Російсько-терористичні війська 
сунули з усіх боків, накривали 
сили АТО артилерією, перевіряли 
нашу оборону своїми диверсан-
тами. Найбільше клопоту завда-
вали нашим воякам бойовики так 
званої бригади «Сомалі».

Проте українські бійці трима-
лися. Відбиваючи одну за одною 
атаки терористів, вони захищали 
кожен клаптик рідної землі. Не-
одноразово, аби вгамувати роз-
лючених заколотників «руського 
міра» та змусити їх дотримува-
тися режиму тиші, до Водяного 
прибували українські та російські 
офіцери спільного центру з коор-
динації та припинення вогню. По-
зитивний результат був, допоки 
на ворожі позиції з перевіркою 
служби «підлеглих» не навідався 
одіозний терорист «Гіві», якого 
найманці вважали «пупом зем-
лі». Жорстокий «новорос» уявляв 
себе ледь не намісником Всевиш-
нього на землі, бо мав необмеже-
ну владу, карав і милував на влас-
ний розсуд. Як тільки з’являвся, 
одразу кричав своїм, мовляв, чого 
вони сплять, проводив переклич-
ку, викликав на бесіди своїх «сол-
датів», наполегливо примушував 
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аеропорту. Війна перетворила ко-
лись елітне селище на справжньо-
го «привида». Сержант пригадує, 
наскільки був шокований, поба-
чивши в ньому заподіяні «русь-
ким міром» збитки. Все сплюн-
дроване, а на будинках – сліди від 
куль та мін. Місцевих залишилося 
небагато, в основному – пенсіо-
нери. Розгулювали безхатченки, 
наркомани та пияки, які, окрім 
мародерства, більше нічим не за-
ймалися. Навесні 2015 року бойо-
вики продовжували безжально 

знищувати людські обійстя. Укра-
їнські воїни неодноразово бачи-
ли, як у деякі оселі снаряд влітав 
прямісінько у вікно. Згодом, під 
час схожого обстрілу, бійцям 93-ї 
бригади таки вдалося відстежити 
місцевого коригувальника воро-
жого вогню. В радіостанції звучав 
жіночий голос. На пошуки «поміч-
ниці» терористів знадобилося сім 
днів, а для сержанта Гільєвича то 
був особливий випадок.

– За допомогою сканера та пе-
ленгатора ми визначили будинок, 
звідки поплічниця бандформу-
вання терористичної «ДНР» ви-
ходить в ефір. У помешканні пе-
ребувало кілька осіб. Мою увагу 
привернула симпатична дівчина. 
Я підійшов до неї і попросив ска-
зати кілька слів у рацію. Вона зро-
била вигляд, наче бачить її впер-
ше, втім моє прохання виконала. 
Її голос виявився ідентичним з 
мовою людини, що коригувала 
вогонь, – каже Роман. – Коли у 

підвалі ми знайшли кілька раді-
останцій, ноутбуки, диктофони 
і навіть гранати, у дівчини за-
трусилися руки. Вона зізналася у 
скоєних злочинах. За «успішну» 
роботу, бойовики нагородили її 
позивним «Зая». Від терористів 
отримувала по тисячі гривень 
щомісяця, а рідні на окупованій 
території – продовольчі пайки. 
Потім цю жінку передали нашим 
контррозвідникам.

Під час тієї спецоперації Роман 
Гільєвич не відчував ані лютої не-
нависті, ні якогось особливого 
героїчного азарту. Він виконував 
те, що повинен робити справ-
жній воїн. Сержант погоджуєть-
ся: цей вчинок врятував не одне 
життя. Втім зовсім інакше думали 
бойовики. У вчинку українських 
бійців вони побачили для себе 
справжню небезпеку. Бандити 
навіть прозвали Романа «непро-
стим укропом», а за його життя 
пропонували чималу грошову 
винагороду.

– Терорист «Гіві» готовий був 
мене розстріляти. Тим, хто при-
несе йому мою голову, обіцяв 
150 тисяч американських дола-
рів. Шукають, мабуть, ще й досі. 
Оголошення про мене і моїх по-
братимів публікувалося на сепа-
ратистських порталах. Приходи-
ли смс-повідомлення зі словами: 
«Карателі, забирайтеся додому». 
– посміхається Гільєвич. – Моєму 
батькові телефонували з окупо-
ваної території, лякали, що син у 
полоні, рекомендували збирати 
гроші для викупу. Дружина також 
страшенно хвилювалась за мене. 
Однак кожного дня я заспокоював 
рідних, підтверджуючи, що живий 
та здоровий.

Постійні погрози від бойови-
ків помститися не зламали Ро-
мана. Навпаки, міцнішим стало 
його бажання бити ворога. І він 
це впевнено робив. Авдіївка, 
Старомихайлівка, Піски, Карлів-
ка – там наш герой під ворожим 
вогнем виконав десятки бойових 
завдань. Хай на межі можливос-
тей, але він упорався зі своєю 
роботою – важкою і брудною, 



21червень 2016 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

– За таких комбатів, як «Еска-
дрон» та «Майор», солдати завжди 
стоятимуть горою і підуть у бій. 
Вони були справжніми лідерами, 
їм не байдуже життя підлеглих. 
Бійці з позивними «Умка», «Охот-
нік» та «Мені», який був моєю 
правою рукою, – надійні хлопці. 
На жаль, у боях загинули ще два 
товариші – «Шик» і «Лем». Земля 
пухом цим героям. Мужність цих 
хлопців викликає почуття гордос-
ті за українців! – зібравши волю в 
кулак, розповів сержант.

На початку березня 2016 року 
легендарну 93-ю окрему меха-
нізовану бригаду вивели із зони 
АТО в тил на ротацію. Додому по-
вернувся і Роман. Батько, дружи-
на та діти дякують Богові, що їхня 
рідна людина повернулася з Дон-
басу живою.

Фактично «східна війна» і ви-
значила його подальшу долю. 
Він уклав з армією п’ятирічний 
контракт. Сьогодні служить у Чер-
нігові, в Державному науково-
випробувальному центрі Зброй-
них Сил України. Його місія 
– випробування новітніх зразків 
озброєння та військової техніки.

…Роман щиро вірить, що війна 
на нашій землі неодмінно закін-
читься і він знову зустрінеться з 
бойовими товаришами. Пом’януть 
загиблих, розкажуть один одному 
про власне життя-буття, прони-
кливо поспівають під гітару. І там, 
серед своїх – справжніх чолові-
ків – не буде ні куль, ні фальші, ні 
байдужості.

Олег СУШИНСЬКИЙ

проте потрібною. Інакше й бути 
не могло, адже від дій зв’язківця 
залежало життя багатьох бійців, 
а будь-яке хибне рішення чи на-
віть найдрібніша халатність могла 
мати фатальні наслідки.

Роман Гільєвич захищав Укра-
їну на гарячому Донбасі рік. За 
цей час він переконався в тому, 
наскільки справжньою є друж-
ба на війні. Йому пощастило з 

командирами і бойовими побра-
тимами. Він вважає, що саме та-
кими впевненими, розсудливими, 
грамотними і обов’язково авто-
ритетними  мають бути справжні 
офіцери і бійці. Ці люди ніколи 
не зрадять, не відступлять, не 
підведуть…
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МІСІЯМІСІЯ
ГОРДІЙЧУКАГОРДІЙЧУКА
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Ще до початку проведення 
антитерористичної операції на 
Донбасі 101-ша окрема брига-
да охорони Генерального штабу 
вважалася однією з найкращих 
армійських частин. Тому чимало 
офіцерів та контрактників праг-
нули служити саме тут. Влітку 
2014 року найсміливіші бійці «сто 
першої» їхали на Донбас захища-
ти рідну землю.

Того дня наказ на марш другій 
ротації віддавав особисто коман-
дир бригади. 3 грудня 2014 року 
тоді ще старший лейтенант Сергій 
Гордійчук у складі зведеної ротної 
тактичної групи зі 150 військово-
службовців прибув для виконан-
ня завдань антитерористичної 
операції в Дебальцеве. Ситуація 
навколо цього населеного пункту 
загострювалася. Наша розвідка 
доповідала про небезпеку, тож 
часу не гаяли. Замінивши колег, 
українські військові почали укрі-
плювати позиції: облаштовували 
нові бліндажі, готувалися до обо-
рони міста. 

– Перше хвилювання, пер-
ший обстріл згадуватиму довго. 
Щойно приїхали, зустріли своїх 
колег, обнялися, але не встигли 

Це невеличке містечко в Донецькій області, 
що розташоване на вузлі залізничної 
гілки, стало епіцентром однієї з основних 
військових подій неоголошеної Росією війни 
на українській землі. Запеклі бої взимку 
2014-2015 років привернули до нього увагу 
як до наймасштабнішої злочинної операції 
російсько-терористичних військ на Донбасі. 
Історія героїчної оборони Дебальцівського 
плацдарму містить чимало прикладів 
справжньої сили, стійкості духу та витримки 
наших воїнів. Одним із тих, хто потрапив у 
«дебальцівське пекло» та зміг вибратись 
із нього живим, є капітан Сергій Гордійчук. 
З першого дня ротації і до самісінького 
виходу наших військ із окупованого міста 
він неодноразово вступав у бойові зіткнення 
з ворогом, перебував під артилерійським 
обстрілом, супроводжував військові вантажі 
на найнебезпечніші ділянки фронту…
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навіть перекинутися кількома 
словами, як немов грім серед 
ясного неба прилетіли ворожі 
снаряди, – ділиться враженнями 
офіцер. – Почув команду «По-
вітря!», «Повітря!»  Одразу й не 
второпати, як діяти. Проте робив, 
як усі: мерщій побіг у бліндаж. На 
щастя, того разу обійшлося. Тоді 
я не зрозумів, що це – лише кві-
точки… Згодом під свист куль ми 
засинали, як під колискову. Від 
них і прокидалися. 

У зоні АТО Сергій Гордійчук ко-
мандував взводом. Офіцеру та 
його підлеглим довірили відпо-
відальну й водночас небезпечну 
місію. Вони опікувалися бойовим 
супроводженням колон з осо-
бовим складом, доставляли на 
передову боєприпаси, пальне, 
продовольство. Ці завдання ви-
конували непомітно, аби не стати 
мішенню для терористів, не втра-
тити техніку, котра була на вагу 
золота. І все це в умовах постій-
них бойових дій, психологічного 
навантаження, стресів, мінливої 
погоди. Часто вологі серветки за-
міняли лазню.

Особливо пам’ятними для Сер-
гія Гордійчука були конвої до во-
їнів 169-го навчального центру 
«Десна», які тримали оборону на 

собі довелося й Сергію Гордійчуку 
та його побратимам.

– Ми вкотре доправляли на 
Гостру Могилу воду і боєприпа-
си. Командир «Ігоря» потис руку і 
подякував нам. Далі  нас чекали 
хлопці з «Василя». Розвідку до-
роги до цього поста, найближ-
чого до противника, я особисто 
здійснив на бронетранспортері. 
Вечоріло. Встановилася підозріла 
тиша. Дав команду на рух ванта-
жівки з майном, що зупинилася 
за кілометр від позицій. Сам по-
їхав назустріч підлеглим, – пе-
реводить подих капітан Сергій 
Гордійчук. – Коли «Урал» майже 
наблизився до поста, терористи 
відкрили інтенсивний мінометний 
вогонь. Під обстріл потрапив і мій 
бронетранспортер. Осколки по-
сікли броню. БТР зупинився. Спо-
чатку, прикриваючись димовою 
завісою,  я намагався завести ма-
шину та виїхати із зони ураження, 
але зусилля виявилися марними. 
Довелося займати оборону і від-
стрілюватися. Вчасно підстраху-
вали хлопці з поста. Вони завдали 
по бойовиках удар у відповідь, 
провели відволікаючий маневр, 
чим змусили їх припинити стріль-
бу. У тому бою терористи зазнали 
втрат. Коли бій стих, я побачив, що 
примерзла земля навколо нага-
дує зоране поле. Вже з настанням 
сутінків нам на допомогу прибула 

Гострій Могилі. Два пости, які з 
легкої руки бійців отримали на-
зви «Ігор» та «Василь», від бойо-
виків відділяли якісь 400 метрів. 
Тут воякам доводилося найваж-
че, адже противник безперерв-
но садив по них мінами і снаря-
дами. Хлопці зазнавали втрат, 
були поранені і серед деснянців. 
Проте не здавалися, утримува-
ли позицію, відбиваючи одну за 
одною атаки оскаженілих теро-
ристів. Одного разу відчути цей 
кинджальний ворожий вогонь на 
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посунули до українських воїнів, 
і військові поділилися з ними ту-
шонкою, згущенкою, консервами. 
Аж раптом одна бабка, набравши 
собі харчів, відійшла на кілька ме-
трів убік і почала крити хлопців 
матюками. Інші їй вторили: «Убі-
райтєся отсюда, фашисти. Здесь 
правіт «Новоросія». Скора прі-
дут наши. Всєх вас, бєндеровцев 
істрєбім…» 

– Ми отетеріли. Що відбуваєть-
ся? Тоді серце боляче защеміло. 
Отакої: ми ділимося з ними хар-
чами, а вони чекають терористів, 
– обурюється Сергій. – Довелося 
цим «біснуватим» правити мізки 
та пояснити, що я – український 
офіцер, патріот і понад усе ціную 
свободу, тому й приїхав на Дон-
бас, щоб захищати свою землю. 
А цим місцевим пропутінцям по-
рекомендував їхати з України до 
Сибіру, на Сахалін, Далекий Схід, 
адже Росія велика, тож місця їм 
вистачить.

Гордійчук неодноразово відчу-
вав подих смерті, однак останньої 

по ній з артилерії. Мій БТР їхав на 
чолі колони. Керували машинами 
водії, які тільки-но прибули в зону 
бойових дій. Раптом обстріл. Кулі 
зацокотіли по броні. Над голова-
ми просвистіли ворожі снаряди... 
Одразу промайнула думка про 
втрати... Що говоритиму рідним 
цих бійців?.. – хитає головою мій 
співрозмовник. – Тоді доля згля-
нулася на мене і моїх товаришів. 
Цей підступний обстріл був не-
тривалим. Ми вийшли з нього 
практично без втрат, лише дві 
вантажівки пошкодили. 

У багатьох екстремальних си-
туаціях Сергій Гордійчук ніколи 
не ховався за спини підлеглих. 
На цій війні він самостійно при-
ймав важливі і сміливі рішення. 
Як і належить командиру, завжди 
першим йшов відбивати атаки  
ворога. Того вечора Сергій радів, 
наче дитина, що зберіг людей 
біля неспокійного Луганського, а 
за два дні ледь стримував скупі 
чоловічі сльози… На тій дорозі, де 
вижив він, загинув його бойовий 

товариш – старший лейтенант 
Роман Тимошенко.

– Він очолював колону військо-
вої техніки, що вивозила з ото-
чення солдатів, які брали участь 
у боях поряд із селом Нижнє Ло-
зове. Бронетранспортер, в якому 

зведена рота. Гуртом доставили 
вантаж, на буксирі евакуювали 
техніку, а головне – виконали бо-
йове завдання.

Ще однією гарячою точкою на 
Дебальцівському напрямку було 
смт Чорнухине. Через постійні об-
стріли бойовиків дістатися до на-
селеного пункту було непросто. 
Для місцевих то була справжня 
біда. Щоб мирні люди отримали 
пенсії, Сергій Гордійчук неодно-
разово засніженими дорогами, 
долаючи балки та минаючи кру-
ті урвища і залізничні переїзди, 
супроводжував до цього багато-
страждального селища місцевих 
чиновників. Потім вивозив по-
ранених українських військових 
із взводного опорного пункту 
«Балу», розташованого неподалік. 
Через стійкий опір українських 
захисників ця позиція була зруй-
нована снарядами російських 
«Градів»…

– У Чорнухиному, яке в лютому 
2015 року було захоплене росій-
ськими найманцями, інфраструк-
тура була повністю зруйнована. 
Під час активної фази наступу 
російсько-терористичних військ 
та бомбардувань ними житлових 
кварталів більшість мешканців 
залишили селище, а ті, що зоста-
лися там, були змушені голодува-
ти, – розповідає Сергій.

Загалом місцеве населення в 
Дебальцевому та сусідніх селах 
до українських воїнів ставилося 
не надто привітно. Хоча наші бій-
ці безстрашно приймали на себе 
ворожі кулі, ділилися з людьми 
хлібом, відновлювали розбиті во-
рогом будівлі, їхньої жертовності 
і самовідданості там не оцінили. 
Більшість підтримували Путіна, 
«Гіві», Безлера і чекали встанов-
лення проросійської влади, як 
манни небесної... 

У січні 2015-го бойовики об-
стрілювали околиці Дебальцево-
го з артилерії. Сергій Гордійчук 
повертався з бойового завдання. 
Аби перечекати обстріл, наші зу-
пинилися біля одного з будин-
ків. Місцеві ховалися в підвалах. 
Та коли побачили БТР, одразу 

миті ставалося диво – неначе 
невидимий янгол-охоронець від-
водив від Сергія небезпеку. Такий 
випадок трапився з ним непода-
лік смт Луганське. 

– Ми виїжджали путівцем на 
гору. Противник постійно молотив 
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перебував Роман, наїхав на про-
титанкову міну. Він дістав трав-
ми, несумісні з життям. Ми з ним 
пройшли багато випробувань, ра-
зом били ворога біля Нікішиного, 
Рідкодуба, Кам’янки, Ольховатки. 
І «Гради» нас «не брали», і кулі 
оминали. Його молоде життя обі-
рвала проклята міна… – з болем 
каже Гордійчук.

За словами Сергія, на початку 
лютого 2015 року оперативна об-
становка поблизу Дебальцевого 

значно погіршилася. Розпочали-
ся часті, добре скоординовані й 
прицільні обстріли з установок 
«Град», мінометів, артилерії, тан-
ків та масовані атаки піхоти за 
підтримки бронетехніки. Стало 
зрозуміло, що, крім місцевих бо-
йовиків та засланих з Росії козач-
ків, оборону доведеться тримати 
й проти сил регулярної російської 
армії, яка поступово накопичува-
ла кількісну перевагу над силами 
АТО навколо населеного пункту. 

Якщо поглянути на тогочасну кар-
ту бойових дій, стає очевидним: 
«дебальцівську кишеню» побор-
ники «руського міра» намагали-
ся перетворити на «смертельний 
котел». Однак задум противника 
знищити наші війська в районі 
Дебальцевого був зірваний.

– Обстріли тривали щодень. 
Доставка вантажів на передо-
ві позиції перетворювалася для 
мене і моїх хлопців на справжні 
військові операції. Коли теро-
ристи взяли під контроль трасу 
Дебальцеве-Артемівськ, я кілька 
разів добирався до Дебальцево-
го путівцями. Їх було три-чотири. 
Потім ці шляхи врятували не одне 
життя наших солдатів, які виходи-
ли з окупованого міста, – розпо-
відає учасник антитерористичної 
операції. – Ми з великою надією 
чекали результатів зустрічі в Мін-
ську та оголошення перемир’я. 
Втім сподівання були марні. Про-
сто з того боку ні в кого не було 
наміру дотримуватися миру. Во-
рог продовжив бої, канонада не 
вщухала ні вдень, ні вночі. А коли 
були недовгі хвилини затишшя, 
над головами кружляли ворожі 
безпілотники.

…17 лютого разом з усіма укра-
їнськими військами зведена рот-
на тактична група 101-ї бригади 
вийшла з Дебальцевого. У Києві 
їх зустрічали як героїв, адже вони 
вистояли, не підвели інших та ви-
конали бойову роботу з честю. У 
бригаді Сергій Гордійчук коман-
дував ротою. Нині він – заступ-
ник командира батальйону. За 
успішне виконання бойових за-
вдань у зоні АТО на його погонах 
з’явилися капітанські зірочки. Та-
кож офіцера нагородили відзна-
ками Міністерства оборони Укра-
їни «Знак пошани» і «За військову 
доблесть» та почесним нагрудним 
знаком «Дебальцеве - 2015».

У житті капітана Сергія Гор-
дійчука було чимало доленосних 
подій і важких випробувань. Та 
участь в обороні Дебальцевого 
стала справжнім іспитом на муж-
ність, який він успішно склав.

Олег СУШИНСЬКИЙ
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Ó òåðì³íàë³ äîíåöüêîãî àåðîïîðòó â³í ðîáèâ òå, ùî äàëåêî íå âñ³ ë³êàð³
çìîæóòü çðîáèòè â îáëàäíàí³é îïåðàö³éí³é. 
² êîëè ïîáðàòèìó ²ãîðþ Ðèìàðþ îñêîëêîì â³ä³ðâàëî íèæíþ ùåëåïó, ³,
çäàâàëîñÿ, áîºöü áóâ ïðèðå÷åíèé, ìåäáðàò ²ãîð Ç³íè÷ íå ðîçãóáèâñÿ – âèð³-
øèâ ïðîâåñòè ³íòóáàö³þ. ² ñòàëîñÿ äèâî: äèõàííÿ â³äíîâèëîñÿ! Âîíî áóëî
âêðàé âàæêèì, íåðèòì³÷íèì, àëå ñàìå çàâäÿêè éîìó ï³äòðèìóâàëàñü
æèòòºä³ÿëüí³ñòü óñüîãî ëþäñüêîãî îðãàí³çìó. Çãîäîì õëîïöÿ ïðîîïåðóâàëè ó
Íàö³îíàëüíîìó â³éñüêîâî-ìåäè÷íîìó êë³í³÷íîìó öåíòð³ ÌÎ Óêðà¿íè. Ë³êàð³â-
õ³ðóðã³â, ñåðåä ÿêèõ áóëî ³ äâîº àíãë³éö³â, íåàáèÿê çäèâóâàâ òàêèé íåòðàäè-
ö³éíèé ï³äõ³ä äî ïîðÿòóíêó ïàö³ºíòà. Ïðè öüîìó âîíè îäíîñòàéíî çàÿâèëè,
ùî ÿêáè ñåðæàíò-ìåäèê òàê íå â÷èíèâ, Ðèìàðà íå äîâåçëè á äî Êèºâà…

«СВОЇХ НЕ ПОКИНУ…»

ТВОЇ СИНИ, УКРАЇНО!



²ãîðÿ Ç³íè÷à, 26-ð³÷íîãî ôåëüä-
øåðà Ðîêèòíÿíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿
ë³êàðí³, ùî íà Êè¿âùèí³, ìîá³ë³çó-
âàëè äî â³éñüêà âë³òêó 2014-ãî.
Ñëóæèòè âèïà-
ëî ó 80-é àåðî-
ìîá³ëüí³é áðè-
ãàä³. 17 ãðóäíÿ
2014 ðîêó â³í
çàéøîâ ó äî-
íåöüêèé     àåðî-
ïîðò ³ ïðîòÿãîì
34-õ ä³á íàäà-
âàâ ìåäè÷íó
äîïîìîãó áîéî-
âèì ïîáðàòè-
ìàì. Ö³ëîäîáî-
âî. Â îñîáëèâî
íåáåçïå÷í³ ìî-
ìåíòè áðàâñÿ
çà çáðîþ ³ ðà-
çîì ç íèìè â³ä-
áèâàâ àòàêè ðîñ³éñüêî-òåðîðèñ-
òè÷íèõ ïîêèäüê³â.

Òî áóëè îñòàíí³ òèæí³ îáîðîíè
ÄÀÏó, êîëè áîéîâèêè øàëåí³ëè
â³ä ëþò³ íà «ê³áîðã³â», ïî ÿêèõ âî-
íè äåíü ³ í³÷ü ãàòèëè ç «Ãðàä³â»,
àëå íå ìîãëè âèò³ñíèòè ç ïîçèö³é.
Ïîðàíåíèì, òàêîæ ³ç âêðàé ñêëàä-
íèìè ò³ëåñíèìè óøêîäæåííÿìè,
â³í íàäàâàâ äîïîìîãó ïðîñòî íà
áåòîí³ – ï³ä çëèâîþ êóëü ³ îñêîë-
ê³â. Ñåðåä âèáóõ³â, äèìó, ùî âè¿-
äàâ î÷³, â³í çàñïîêîþâàâ, ÿê ì³ã,
êðåìåçíèõ äåñàíòíèê³â, ùî ïî-
òåðïàëè â³ä áîëþ.

– Òåðïè, áðàòèêó, – êàçàâ â³í.
Âäîìà ²ãîðÿ ç íåòåðï³ííÿì ÷å-

êàëè ìàòè – Â³ðà ²âàí³âíà, áàòüêî
– Â³êòîð Ìèõàéëîâè÷ òà äâà áðà-
òè – Àíäð³é ³ Ïåòðî. ²ãîð Ç³íè÷ âæå

í³êîëè íå ðîçïîâ³ñòü ïðî ò³ äðà-
ìàòè÷í³ çèìîâ³ äí³, áî 20 ñ³÷íÿ
â³í çàãèíóâ ï³ä óëàìêàìè òåðì³-
íàëó…

– ²ãîð çíàâ, ÿê â³í òóò ïîòð³áåí,
áà÷èâ, ùî ìè äèâèìîñü íà íüîãî,
ÿê íà Ãîñïîäà Áîãà. Â ìî¿õ ñëîâàõ
íåìàº ïåðåá³ëüøåííÿ: íà íàøèõ
î÷àõ â³í òâîðèâ ÷óäåñà, âèòÿãóþ÷è
áàãàòüîõ ç òîãî ñâ³òó, – çãàäóº «ê³-
áîðã» ²ãîð Ãóëü. – Ï³ä ÷àñ ÷åðãîâî-
ãî ì³íîìåòíîãî îáñòð³ëó îñêîëîê
ïðîáèâ ì³é øîëîì. Ïîáà÷èâøè,
ùî ÿ âïàâ, ìåäáðàò, ïîïðè òå, ùî
êóë³ òà îñêîëêè ë³òàëè íàä íàìè,
ÿê áäæîëè ó âåñíÿíîìó ñàäó, ï³ä-
õîïèâ ìåíå íà ðóêè ³ çàí³ñ äî íå-
âåëè÷êîãî ïðèì³ùåííÿ, ïðèëàø-
òîâàíîãî íèì ï³ä îïåðàö³éíó. Òàì

â³í ³ ïðîîïåðó-
âàâ ìåíå, ÿê, äî
ðå÷³, ³ äåñÿòêè
³íøèõ á³éö³â. 

ß íå ïîìè-
ëèâñÿ, âæèâøè
ñëîâî «ïðîîïå-
ðóâàâ»: ìàþ÷è
ñòàòóñ ôåëüä-
øåðà, Ç³íè÷ ÷ó-
äîâî öå çðîáèâ.
Äå â³í íàâ÷èâñÿ
öüîãî – íåâ³äî-
ìî, àëå òàê
áóëî. Êðàùå
ï³äòâåðäæåííÿ
ìî¿õ ñë³â – âðÿ-
òîâàí³ æèòòÿ

áàãàòüîõ íàøèõ ïîáðàòèì³â, ÿê³,
ÿê ìîâèòüñÿ, âíàñë³äîê âàæêèõ
ïîðàíåíü ñòîÿëè îäí³ºþ íîãîþ â

ìîãèë³. À ùå ²ãîð áóâ íàïðî÷óä
â³ä÷àéäóøíèì, í³êîëè íå õîâàâñÿ
çà ñïèíè ³íøèõ, ÷åðåç ùî éîãî ³
ïðîçâàëè «Ïñèõîì».

– Éîìó ïðîïîíóâàëè ðîòàö³þ.
Òà â³í â³äìîâëÿâñÿ, æàðòóâàâ, ùî
áåç íàñ íóäüãóâàòèìå, – ïðèãàäóº
ñîëäàò Çåíîâ³é Ëîá÷óê.

– 15 ñ³÷íÿ, òðèìàþ÷è îáîðîíó
íà ïåðøîìó ïîñòó, ÿ ä³ñòàâ ïîðà-
íåííÿ: â³ä âèáóõó ãðàíàòè ìåíå
ïðèâàëèëî. Õëîïö³, êîòð³ áóëè íå-
ïîäàë³ê, ââàæàëè ìåíå çàãèáëèì.
Êîëè æ çàêðè÷àâ, ùî æèâèé, âîíè
êèíó- ëèñÿ äî ìåíå ³ â³äòÿãëè â
ãëèáèíó òåðì³íàëó, çàïîâíåíîãî
¿äêèì äèìîì. Ä³çíàâøèñü ïðî
ìîº ïîðàíåííÿ, ïðèá³ã é ²ãîð. ß
ùå é ñëîâà íå âñòèã âèìîâèòè, ÿê
â³í ïðîñòî íà õîäó ðîçð³çàâ íà
ìåí³ îäíîñòð³é ³ øâèäêî îãëÿíóâ.
Çðîçóì³âøè, ùî íàéòÿæ÷å ïîðà-
íåíà íîãà, â ÿê³é âèäí³ëèñÿ ê³ñòêè,
Ç³íè÷ îáðîáèâ ðàíó, çàáèíòóâàâ
¿¿. À ïîò³ì ÷àñòî ï³äõîäèâ, ö³êà-
âèâñÿ  ìî¿ì ñòàíîì. Çíàºòå, ìîæ-
ëèâî, ìî¿ ñëîâà çäàäóòüñÿ êîìóñü
äèâíèìè, àëå ²ãîð ï³êëóâàâñÿ ïðî
íàñ, ïîðàíåíèõ, ÿê äáàéëèâà ìàòè
ïðî ñâî¿õ ìàëîë³òí³õ ä³òåé! – ðîç-
ïîâ³äàº Ðîìàí Êàëèíþê, ìîëîä-
øèé ñåðæàíò.

– Äî òîãî, ÿê ïîòðàïèòè â àå-
ðîïîðò, ²ãîð âñòèã ïîâîþâàòè ³
äîáðå çíàâ, ùî òàêå â³éíà. Àëå íà-
ïîë³ã, ùîá êîìàíäóâàííÿ â³äïðà-
âèëî ÿê ìåäèêà ñàìå éîãî, – ðîç-
ïîâ³äàº Îëüãà Áàøåé, ïàðàìåäèê
âîëîíòåðñüêîãî áëàãîä³éíîãî
ôîíäó. – Âîñòàííº ìè áà÷èëèñÿ
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16 ãðóäíÿ 2014-ãî. Â³í íàñò³ëüêè
áóâ ñïîê³éíèé, íà÷å éøîâ íå òóäè,
äå âèðóâàëà ñìåðòü, à ç äðóçÿìè
íà âå÷³ðêó. Äî îñòàííüîãî äíÿ
éîãî ïåðåáóâàííÿ â àåðîïîðòó
ìè ï³äòðèìóâàëè çâ’ÿçîê. ßêîñü ÿ
ñêàçàëà, ùî ç ÷åðãîâèì òðàíñïîð-
òîì, ÿêèé ³øîâ ó ÄÀÏ, ïðèâåçó ìå-
äèêàìåíòè. Àëå ²ãîð êàòåãîðè÷íî
çàïåðå÷èâ, ñêàçàâ, ùî â íüîãî ¿õ
âäîñòàëü: â³í íå õîò³â, ùîá ÿ ðè-
çèêóâàëà ñâî¿ì æèòòÿì.

– Ì³é ñèí ç ðàííüîãî äèòèíñòâà
ð³ñ íàïðî÷óä äîáðîþ ëþäèíîþ,
ñïðèéìàþ÷è ÷óæ³ ïðîáëåìè, ÿê
ñâî¿ âëàñí³, – ãîâîðèòü ìàìà ²ãîðÿ
Â³ðà Ç³íè÷. – Âñ³ ò³ äí³, êîëè â³í ïå-
ðåáóâàâ ó ðàéîí³ àíòèòåðîðñòè÷-
íî¿ îïåðàö³¿, ÿ íå çíàõîäèëà ñîá³
ì³ñöÿ. À êîëè äîâ³äàëàñÿ, ùî ²ãîð â
îäíîìó ç òåðì³íàë³â äîíåöüêîãî
àåðîïîðòó, òî é ïîãîò³â. Àäæå ç òå-
ëåðåïîðòàæ³â, ïðåñè äîáðå çíàëà,
ùî òàì â³äáóâàºòüñÿ!..

Ïîáðàòèìè ²ãîðÿ íå çàáóâàþòü
ìåíå: òåëåôîíóþòü, ïðè¿çäÿòü ó
ãîñò³. Áóëè õëîïö³ ³ íà â³äêðèòò³
ïàì’ÿòíèêà íà éîãî ìîãèë³. Ìåí³
ïðèºìíî ÷óòè ãàðí³ â³äãóêè ïðî
ñèíà, çíàòè, ùî â³í âðÿòóâàâ íå
îäíå ëþäñüêå æèòòÿ. Øêîäà, ùî
ñàì íå âáåð³ãñÿ. Çíàºòå, òåëåôî-
íóþ÷è ìåí³, â³í í³êîëè íå ãîâîðèâ
ïðî íåáåçïåêó, ÿêà ï³äñòåð³ãàëà
éîãî. Íàâïàêè, æàðòóâàâ, êàçàâ,
ùî ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ îäðóæèòü-
ñÿ. Òåïåð ÿ ðîçóì³þ, ùî ²ãîð, ÿê
ò³ëüêè ì³ã, çàñïîêîþâàâ ìîº ìà-
òåðèíñüêå ñåðöå.

Êàæóòü, ùî ÷àñ ë³êóº. ß òåæ òàê
äóìàëà, äîïîêè íå âòðàòèëà ²ãîðÿ.
ßêùî Ãîñïîäü Áîã ïîêëèêàâ éîãî
äî ñåáå, òî, ìàáóòü, â³í ïîòð³áåí
éîìó. Ñïîä³âàþñü, ùî ç ÷àñîì ìè
çóñòð³íåìîñü ³ç íèì… 

²ãîð Ç³íè÷ âðÿòóâàâ æèòòÿ
ùîíàéìåíøå ï³âñîòí³ õëîïö³â.
«Ñâî¿õ íå ïîêèíó…», – ÷àñòî ïîâ-
òîðþâàâ â³í ïîðàíåíèì á³éöÿì ó
äîíåöüêîìó àåðîïîðòó, òåïåð ö³
ñëîâà âèêàðáóâàí³ íà éîãî
ïàì’ÿòíèêó.

Çà âèíÿòêîâó ìóæí³ñòü, ãåðî¿çì
³ íåçëàìí³ñòü äóõó, âèÿâëåí³ ó çà-
õèñò³ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó òà
òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè,
æåðòîâíå ñëóæ³ííÿ Óêðà¿íñüêîìó

íàðîäó ìîëîäøîìó ñåðæàíòó ²ãî-
ðþ Ç³íè÷ó ïðèñâîºíî çâàííÿ Ãåðîÿ
Óêðà¿íè ç óäîñòîºííÿì îðäåíà
«Çîëîòà Ç³ðêà» ïîñìåðòíî.

Ïðî îáîðîíó àåðîïîðòó Äî-
íåöüêà, ÿê ³ çàãàëîì ïðî öþ íåî-
ãîëîøåíó ïðîòè íàñ â³éíó, ùå íà-
ïèøóòü áàãàòî êíèã òà çí³ìóòü áà-
ãàòî ô³ëüì³â. Íàø³ íàùàäêè çðîñ-

òàòèìóòü íà ïîäâèãàõ íèí³øí³õ
çàõèñíèê³â Â³ò÷èçíè, áåçñòðàø-
íèõ âî¿í³â, ñåðåä ÿêèõ ³ ìîëîäøèé
ñåðæàíò ²ãîð Ç³íè÷ – çâè÷àéíèé
ïîë³ñüêèé õëîïåöü. Â ëþòó äëÿ
êðà¿íè ãîäèíó â³í ïîëèøèâ ñïî-
ê³éíå æèòòÿ, ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ éî-
ìó ëþäåé, ñòàâøè íà ¿ ¿ çàõèñò. 

Ñåðã³é ÂÀÑÈËÜªÂ
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Про присвоєння І.Зіничу звання 
Герой України
За виняткову мужність,
героїзм і незламність ду+
ху, виявлені у захисті
державного суверенітету
та територіальної ціліс+
ності України, жертовне
служіння Українському
народові постановляю:
Присвоїти звання Герой
України з удостоєнням
ордена «Золота Зірка»

ЗІНИЧУ Ігорю Вікторовичу – молодшо+
му сержанту (посмертно).

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
14 жовтня 2015 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
№582/2015
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Â³í ç ïåðøèõ äí³â ÀÒÎ âîþâàâ íà
Äîíáàñ³ òà íà 125 äí³â ñòàâ áðàíöåì

âîðîãà. Öåé ïîëîí éîãî çì³íèâ, àëå
íå çëàìàâ, íå äîäàâ çëîñò³, íåíàâèñ-

ò³… Ñàìå òóò ïðîñòèé óêðà¿íñüêèé
þíàê ïîáà÷èâ ìåæó ì³æ äîáðîì 

³ çëîì, ïàòð³îòèçìîì òà 
áàæàííÿì çàðîáèòè, ì³æ ëþáîâ’þ

äî Áàòüê³âùèíè ³ íåíàâèñòþ äî âî-
ðîãà. Ñüîãîäí³ ñòàðøèé ëåéòåíàíò

Àíäð³é Ãîëîâàíü âèêîíóº çàâäàííÿ ó
ñêëàä³ íàö³îíàëüíîãî êîíòèíãåíòó

Ì³ñ³¿ ÎÎÍ â ÄÐ Êîíãî. 
À ùå 2 ðîêè òîìó, âë³òêó 2014-ãî, 

â³í áóâ îô³öåðîì ãðóïè áîéîâîãî
óïðàâë³ííÿ, àâ³àö³éíèì íàâ³äíèêîì,

ïðèäàíèì äî ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãà-
äè, ÿêà âèêîíóâàëà çàâäàííÿ 

â åï³öåíòð³ áîéîâîãî ïðîòèñòîÿííÿ…

ПЕРЕЖИТИ ПОЛОНПЕРЕЖИТИ ПОЛОН
З ВІРОЮ В УКРЗ ВІРОЮ В УКРАЇНУАЇНУ
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У ворожому кільці
Â³äñëóæèâøè ì³ñÿöü ó ñêëàä³

93-¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãà-
äè, ÿêà â Ëóãàíñüê³é îá-

ëàñò³ ïðèêðèâàëà
êîðäîí ç Ðîñ³-

ºþ, Àíäð³é
Ãî ë î â à í ü

ìàâ ïî-

â å ð -
íóòèñÿ äî-
äîìó. Âò³ì â
ñìò ×åðêàñüêå, äå ãî-
òóâàëè ÷åðãîâó ðîòàö³þ óê-
ðà¿íñüê³ â³éñüêîâ³, âèÿâèëîñÿ, ùî ç
äâîõ àâ³àö³éíèõ íàâ³äíèê³â çìî-
æóòü ïîì³íÿòè ëèøå îäíîãî. Çíàþ-
÷è, ùî òîâàðèø ãîòóºòüñÿ äî âåñ³ë-
ëÿ, õëîïåöü âèð³øèâ çàëèøèòèñÿ
ùå íà îäèí òåðì³í. À âæå çà ê³ëüêà
äí³â, 18 ñåðïíÿ, ¿õíþ
áðèãàäíó áðîíåãðóïó
òåðì³íîâî ïåðåäèñ-
ëîêóâàëè íà Äîíå÷÷è-
íó – â ðàéîí ñåëèùà
Äçåðêàëüíå. 

– Ïî÷èíàþ÷è ç 21
ñåðïíÿ ïî íàñ ùîíî÷³
áèëà âîðîæà àðòèëå-
ð³ÿ ³ «Ãðàäè». Ðîçâ³ä-
íèêè ïîÿñíþâàëè, ùî
òåõí³êà çà¿æäæàº ç Ðîñ³¿ íà íàøó
òåðèòîð³þ ê³ëîìåòðè íà ÷îòèðè,
ðîáèòü çàëïè ³ ïîâåðòàºòüñÿ. ×èì
ìîãëè, â³äïîâ³äàëè ³ ìè, – ðîçïî-
â³äàº Àíäð³é Ãîëîâàíü. – ßêîñü
íàâ³òü â³éñüêîâîñëóæáîâö³ 51-¿
áðèãàäè, ÿê³ ñòîÿëè ïîðó÷, ïðè-
âåçëè 4 âàíòàæ³âêè êîíô³ñêîâà-
íèõ áîºïðèïàñ³â. Ì³íè, ñíàðÿäè,
ðàêåòè, íàáî¿ – ìàéæå âñå ðîñ³é-

ñüêîãî âèðîáíèöòâà. Íåïîäàë³ê
òàáîðó âèðèëè ÿìè ³ çàñèïàëè òó-
äè áîºïðèïàñè. 

Ïðîòå ñïðàâæí³é ìàñîâàíèé
àðòîáñòð³ë ïîçèö³é óêðà¿íñüêèõ
áðèãàä ïî÷àâñÿ íà Äåíü íåçàëåæ-
íîñò³. Çäàâàëîñÿ, âîðîã â³â âîãîíü
ç³ óñüîãî íàÿâíîãî îçáðîºííÿ.
Ñíàðÿäè ³ îñêîëêè ëåò³ëè â íàìå-
òè, áë³íäàæ³. Íàâêðóãè âñå ïàäà-
ëî. ßêèìîñü äèâîì Àíäð³é ñòðèá-
íóâ ó íàï³âçðóéíîâàíèé áë³íäàæ

òà, â³ä÷óâøè á³ëü ó ãîëîâ³,
çíåïðèòîìí³â…

Ïðèéøîâøè äî ïàì’ÿò³, õëî-
ïåöü âïåâíèâñÿ, ùî âèäèìèõ
ïîðàíåíü íåìàº, ³ ïîá³ã ó ðîç-
òàøóâàííÿ 51-¿ áðèãàäè, ÿêà
âæå âåëà âîãîíü ó â³äïîâ³äü ³

ï³äáèëà äâ³ ðîñ³éñüê³ ÁÐÄÌ.
Âæå ï³çí³øå íàø³ â³éñüêîâ³ ä³ç-

íàëèñÿ, ùî àðòï³äãîòîâêà áóëà
â³äâîë³êàþ÷èì ìàíåâðîì äëÿ

ïðîñóâàííÿ âîðîæî¿ òåõí³êè. 
Ó ï³äáèòèõ ÁÐÄÌ áóëè ðîñ³é-

ñüê³ äåñàíòíèêè. Âñ³ âäÿãíóò³ â îä-
íàêîâ³  ìàñêóâàëüí³ õàëàòè ç íà-
ìîòàíèì á³ëèì áèíòîì – â êîãî
íà ðóö³, â êîãîñü íèæ÷å êîë³íà –
äëÿ ðîçï³çíàííÿ «ñâ³é – ÷óæèé».
Íà òåõí³ö³ æ á³ëîþ ôàðáîþ áóëè
íàâåäåí³  êîëà. 

Ïîëîíåíèõ óêðà¿íñüê³ îô³öåðè
îäðàçó âçÿëè ï³ä âàðòó. Ï³ñëÿ
îáñòð³ëó â îáîõ áðèãàäàõ áóëè
«200-ò³», «300-ò³», ³ ñîëäàòè â çàïà-

ë³ åìîö³é õîò³ëè ðóêàìè ðâàòè
îêóïàíò³â. Ðîñ³ÿíè æ îäðàçó âèç-
íàëè, ùî º êàäðîâèìè â³éñüêîâè-
ìè ³ ¿õàëè â íàøó äåðæàâó í³áèòî
áîðîòèñÿ ç áàíäèòàìè ³ íàö³îíàë-
ôàøèñòàìè. Òîæ ¿õ äóæå çäèâó-
âàâ øàëåíèé îï³ð ç áîêó ðåãóëÿð-
íî¿ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿. Çãîäîì
ïîëîíåíèõ ïåðåäàëè Â³éñüêîâ³é
ñëóæá³ ïðàâîïîðÿäêó.

Cïðàâæí³é ìàñîâàíèé àðòîáñòð³ë
ïîçèö³é óêðà¿íñüêèõ áðèãàä 

ïî÷àâñÿ íà Äåíü íåçàëåæíîñò³.
Çäàâàëîñÿ, âîðîã â³â âîãîíü ç³

âñüîãî íàÿâíîãî îçáðîºííÿ. 
Ñíàðÿäè ³ îñêîëêè ëåò³ëè 

â íàìåòè, áë³íäàæ³…



– Ñïðàâæíº îòî÷åííÿ ïî÷àëî
ôîðìóâàòèñÿ âæå 25 ñåðïíÿ. ×àñ-
òèíà íàøî¿ 93-¿ áðèãàäè â³äõîäè-
ëà, òà íà ìîºìó ÁÌÏ ñ³â àêóìóëÿ-
òîð, ³ ìè çíîâó ïîâåðíóëèñÿ â òà-
á³ð ñóñ³ä³â.  Òîä³ æ íà ïîçèö³¿ â³ä-
êðèòî ï³øëà ðîñ³éñüêà òåõí³êà, ³
ìè çàéíÿëè êðóãîâó îáîðîíó. Òðè-
ìàëèñÿ, ÿê ìîãëè. Çà êîìàíäîþ
øòàáó âíî÷³ äâ³÷³
íàìàãàëèñÿ äð³á-
íèìè ãðóïàìè
ïðîéòè îòî÷åííÿ ó
íàïðÿìêó Êîìñî-
ìîëüñüêîãî. Íà
æàëü, íå âèéøëî,
âñ³ øëÿõè âæå êîí-
òðîëþâàëè ðîñ³é-
ñüê³ â³éñüêà, – çãà-
äóº Ãîëîâàíü.

Íàñòóïíîãî äíÿ
ï³ñëÿ êîðîòêîãî
áîþ, äî  òàáîðó 51-¿ áðèãàäè ç á³-
ëèì ïðàïîðîì ï³ä³éøëè ðîñ³éñüê³
îô³öåðè. Îêóïàíòè âèñóíóëè âè-
ìîãó çäàòèñÿ. Â ³íøîìó ðàç³ ïî-
îá³öÿëè çà 20 õâèëèí íàêðèòè ç
«Ãðàä³â» ³ ï³ä ÷àñ çà÷èñòêè ïîëî-
íåíèõ íå áðàòè. Îñîáëèâî ðîñ³ÿíè
íàãîëîøóâàëè íà òîìó, ùî íàøèõ

â³éñüêîâèõ îáîâ’ÿçêî-
âî ïåðåäàäóòü óêðà¿í-
ñüê³é ñòîðîí³. Âðàõî-
âóþ÷è òå, ùî í³ òåõí³-
êè, í³ áîºïðèïàñ³â
ïðàêòè÷íî íå çàëèøè-
ëîñÿ, äîâåëîñÿ ïîãî-
äèòèñÿ.

Ùå ï³ä ÷àñ ïåðå-
ìîâèí óêðà¿íñüê³ îô³-
öåðè ïî÷àëè çíèùó-
âàëè äîêóìåíòè òà, ÿê
ìîãëè, âèâîäèëè ç ëà-
äó çáðîþ. Â öåé æå
÷àñ ïîëåì, äå ëåæàëè
íàø³ é ðîñ³éñüê³ çà-
ãèáë³, âæå õîäèâ ñâÿ-
ùåíèê, â³äñï³âóþ÷è
ïîëåãëèõ… Çãîäîì öåé
ïðåäñòàâíèê äóõî-
âåíñòâà çàïîïàäëèâî
ïîÿñíþâàâ  ðîñ³ÿíàì
ñõåìó íàøèõ ïîçèö³é ³
ìîæëèâ³ øëÿõè â³äõî-
äó ãðóï.

«Де стоять 
«Апачі»?..»

Ðîñ³ÿíè îäðàçó  ðîçä³ëèëè ïî-
ëîíåíèõ íà ñîëäàò³â ³ îô³öåð³â.
Ñïî÷àòêó äîïèòóâàâ óñ³õ êàï³òàí.
Ïðèíàéìí³ â³í òàê íàçâàâñÿ, àäæå
ðîñ³ÿíè áóëè âäÿãíóò³ ó ñâîþ òè-
ïîâó ôîðìó, àëå áåç øåâðîí³â ³
ïîãîí³â. Êðè÷àâ ñèëüíî, íàñàìïå-

ðåä ïèòàâ ïðî ñâî¿õ äåñàíòíèê³â,
ÿê³ ïîòðàïèëè äî íàñ ó ïîëîí.

Çãîäîì Ãîëîâàíÿ â³äâåëè ó íà-
ìåò äî ñòàðøîãî. Ç âèãëÿäó íå
ìåíøå ïîëêîâíèêà. Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ
íåñóòòºâèõ çàïèòàíü òîé ïåðå-
éøîâ äî ãîëîâíîãî: «…Íó ùî,
ñòàðëåé, ðîçêàæè äå ñòîÿòü «Àïà-

÷³?..».  «Òà ÿê³ «Àïà÷³»? Àìåðèêàí-
ñüê³ âåðòîëüîòè ÿ ëèøå â áîéîâè-
êàõ áà÷èâ...», – çäèâîâàíî â³äïî-
â³â Àíäð³é, âðàæåíèé çàçîìáîâà-
í³ñòþ íàâ³òü ñòàðøîãî îô³öåð-
ñüêîãî ñêëàäó. Òîãî äíÿ, ï³ñëÿ
äîâãèõ óçãîäæåíü ³ äîìîâëåíîñ-
òåé îêóïàíòè â³ääàëè óêðà¿íñüê³é
ñòîðîí³ ëèøå «200-õ». À áðàíö³â
ïåðåâåçëè â Ñí³æíå ³ ïåðåäàëè
ñåïàðàòèñòàì.  

Ùå äî äîïèò³â ó ðàéâ³ää³ë³
Ñí³æíîãî ïîëîíåíèõ äîïèòóâàëè
êîëèøí³ ì³ë³ö³îíåðè. Áèëè, îáëè-
âàëè âîäîþ ³ çíîâó áèëè. Îäèí ì³-
ë³öåéñüêèé êàï³òàí, ÿêèé äîïèòó-
âàâ Àíäð³ÿ, ñàì æå ³ ðîçïîâ³â, ùî
éîãî äðóæèíà, àáè çàðîáèòè ãðî-
øåé, ïðàöþº â Êèºâ³ – ìèº â³êíà.
À â³í îñü òàê ïðèìóäðèâñÿ çàðîá-
ëÿòè. 

– Íà äðóãèé äåíü ìîãî ïåðå-
áóâàííÿ â ðàéâ³ää³ë³ äîçâîëèëè
çàòåëåôîíóâàòè äîäîìó. Ñëóõàâ-
êó âçÿâ áàòüêî. ß ñêàçàâ êîðîòêî:
«Æèâèé, â ïîëîí³, ïîâ³äîì ïðî öå
â ÷àñòèíó…» Íà á³ëüøå ÷àñó íå
âèñòà÷èëî. Ï³çí³øå ä³çíàâñÿ, ùî
ìàéæå îäðàçó ï³ñëÿ ìîãî äçâ³íêà
áàòüêîâ³ òåëåôîíóâàëè áîéîâè-
êè,  âèìàãàëè ãðîø³. Øàëåíó,
íåï³äéîìíó äëÿ íàñ ñóìó. Â òàòà
ñòàâñÿ ³íôàðêò, – ñòèñêàº ïàëüö³
â êóëàê Àíäð³é Ãîëîâàíü.

Òðèìàòè â ðàéâ³ää³ë³ âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ïîëîíåíèõ áîéîâèêè íå
ìîãëè. Òîæ íåçàáàðîì âñ³õ ïåðå-
âåçëè äî Äîíåöüêà, â áóä³âëþ êî-
ëèøíüîãî îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ
ÑÁÓ, äå Àíäð³é Ãîëîâàíü ³ ïðîáóâ
ìàéæå ÷îòèðè ì³ñÿö³…

«Дякуємо 
за вашу хоробрість…»

– Òàì ìåíå ÷àñòî äîïèòóâàâ
êîëèøí³é ñóääÿ ç ïîçèâíèì «Çà-
ºöü». Ðîçïîâ³äàâ ïðî îðãàí³çîâà-
íèé àìåðèêàíöÿìè Ìàéäàí òà
ìîãóòí³ñòü Ðîñ³¿. Íàïîëåãëèâî
ïðîïîíóâàâ ñëóæáó â áàòàëüéî-
íàõ òàê çâàíî¿ ñàìîîáîðîíè Äîí-
áàñó. Âèâîçèëè íàñ ³ â ì³ñòî. Òóò
ìè ïîáà÷èëè, ÿê á³äóþòü ïðîñò³
äîíå÷÷àíè: ïðîäóêò³â íå âèñòà÷à-
ëî ³ ëþäè ïðàêòè÷íî ãîëîäóâàëè.
² âñå æ îäíîãî ðàçó, êîëè íàøà
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Ïîëîíåíèõ äîïèòóâàëè êîëèøí³
ì³ë³ö³îíåðè. Áèëè, îáëèâàëè âîäîþ
³ çíîâó áèëè. Îäèí ì³ë³öåéñüêèé
êàï³òàí, ÿêèé äîïèòóâàâ Àíäð³ÿ,
ñàì æå ³ ðîçïîâ³â, ùî éîãî äðóæè-
íà, àáè çàðîáèòè ãðîøåé, ïðàöþº â
Êèºâ³ – ìèº â³êíà. À â³í îñü òàê
ïðèìóäðèâñÿ çàðîáëÿòè
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îõîðîíà â³äâîë³êëàñÿ, ì³ñöåâ³ æ³-
íî÷êè ïåðåäàëè íàì ïàêóíîê ³ç
¿æåþ. Íå äóæå ñâ³æà êîâáàñà, õë³á
³ øîêîëàäêà. Òà äëÿ íàñ öå áóëî
ñïðàâæíº ñâÿòî. Àëå êîëè ìè ä³é-
øëè äî ñîëîäêîãî, ó âñ³õ âèñòóïè-
ëè ñëüîçè. Ï³ä óïàêîâêîþ êóëüêî-
âîþ ðó÷êîþ æ³íêè ñòàðàííî âèâå-
ëè ñëîâà: «Äÿêóºìî çà âàøó
õîðîáð³ñòü…». Ñìà÷í³øîãî øîêî-
ëàäó ÿ íå ¿â ó ñâîºìó æèòò³, –
êàæå Àíäð³é.

Ì³ñöåâ³ ³ áîéîâèêè ïî-ð³çíîìó
ñòàâèëèñÿ äî ïîëîíåíèõ. Õòîñü
ïðîõîäèâ ïîâç, âèíóâàòî îïóñòèâ-
øè î÷³, à õòîñü îáçèâàâ «óêðîôà-
øèñòàìè» òà «áàíäåð³âöÿìè». 

Ãîäóâàëè áðàíö³â äâ³÷³ íà
äåíü. Â îñíîâíîìó êàøåþ íà âîä³.
Âèäàâàëè ëèøå òàð³ëêó, ëîæêè
õëîïö³ ðîáèëè ñîá³ ñàì³ ç êíèæîê
³ ïàïåð³â, ÿê³ ùå áóëè â àðõ³â³ ÑÁÓ,
äå ¿õ óòðèìóâàëè. Çà ì³ñÿöü òàêî-
ãî õàð÷óâàííÿ îðãàí³çì âèñíàæó-
âàâñÿ. Òîæ ÷àñòî íà äîïèòàõ ïîëî-
íåí³ íåïðèòîìí³ëè.

Дорога додому
Ó äåíü îáì³íó ó äâîð³ ÑÁÓ áóëî

áàãàòî ðîñ³éñüêèõ æóðíàë³ñò³â. 
– Îäèí ³ç íèõ çàïèòàâ ó ìåíå

ïðî óìîâè óòðèìàííÿ â ïîëîí³, –

ìîðùèòü ÷îëî Àíäð³é.
– ß ïî÷àâ ðîçïîâ³äàòè
ïðî äâîðàçîâå õàð÷ó-
âàííÿ áåç ëîæîê, ïðî
äîïèòè, ÿê³ ïðîâîäèëè
³ ðîñ³éñüê³ â³éñüêîâ³, ³
êîëèøí³ óêðà¿íñüê³
ïðàâîîõîðîíö³, ïðî
òå, ùî çà ÷îòèðè ì³ñÿ-
ö³ ëèøå òðè÷³ ïðèé-
ìàâ äóø. Îäíàê âæå
íà ïîëîâèí³ ìîº¿ ðîç-
ïîâ³ä³ æóðíàë³ñò âèì-
êíóâ êàìåðó ³ âòðàòèâ
³íòåðåñ.

Óêðà¿íñüêîìó æ
æóðíàë³ñòó íà çàïè-
òàííÿ, ùî äîïîìîãëî
îô³öåðó âèòðèìàòè
÷îòèðè  ì³ñÿö³ ³ íå
çëàìàòèñÿ, õëîïåöü
ñòîìëåíî â³äïîâ³â:
«Ëþáîâ äî Áàòüê³âùè-
íè. Çâ³ñíî, áîÿâñÿ,
çâ³ñíî, áóëè ìîìåíòè,
êîëè çäàâàëîñÿ, ùî
ïðî òåáå çàáóëè, ñó-
ìóâàâ çà ñ³ì’ºþ. Òà çàâæäè
ïàì’ÿòàâ – ÿ îô³öåð êðà¿íè, â
ÿê³é æèâóòü ìî¿ áàòüêè ³ áóäóòü
æèòè ìî¿ ä³òè. Öå ³ äîäàâàëî ìå-
í³ ñèë». 

Âäîìà íà Àíäð³ÿ ÷åêàëè áàòü-
êî, ÿêèé ïåðåí³ñ äâà ³íôàðêòè,
âàã³òíà äðóæèíà, äî÷êà, äðóç³,
êîëåêòèâ ð³äíî¿ ÷àñòèíè. 

– Ó ïîëîí³ ÿ äóæå ñõóä ³ áîÿâ-
ñÿ, ùî äî÷êà ìåíå íå âï³çíàº. Àëå
ÿê ò³ëüêè äèòèíà ìåíå ïîáà÷èëà
– îäðàçó ùàñëèâî âèãóêíóëà:
«Òàòî ïîâåðíóâñÿ!» – óñì³õàºòüñÿ
îô³öåð. 

À íåçàáàðîì íàðîäèâñÿ ñèí.
Öÿ ïðèºìíà ïîä³ÿ íåàáèÿê äîäà-
ëà ñèë òà åíåðã³¿ ìóæíüîìó âî¿-
íó. ² ï³ñëÿ ùå îäí³º¿ ðîòàö³¿ â
çîíó ÀÒÎ ç ëþòîãî 2016 ðîêó Àíä-
ð³é  Ãîëîâàíü ïðîõîäèòü ñëóæáó
â ÄÐ Êîíãî ó ñêëàä³ 18-ãî îêðåìî-
ãî âåðòîë³òíîãî çàãîíó Ì³ñ³¿ ÎÎÍ. 

Êàæóòü, òå, ùî íå âáèâàº ëþ-
äèíó, ðîáèòü ¿ ¿ ñèëüí³øîþ. ² âñå æ
â³éíà çì³íþº âñ³õ. ²íîä³ öå âèäíî
ïî î÷àõ, äåùî ñóìí³é óñì³øö³,
ñïîãàäàõ. Àëå â íàø³é ³ñòîð³¿ âèò-
ðèìêà, ëþáîâ òà íåâòðà÷åíà â³ðà
äîçâîëèëè ã³äíî ïîâåðíóòèñÿ
äîäîìó ñïðàâæíüîìó îô³öåðó,
÷îëîâ³êó, áàòüêó, ÿêèé òåïåð òî÷-
íî çíàº, ùî ïðàâäà çàâæäè ïåðå-
ìîæå.   

Àíàòîë³é ÑÒÅËÜÌÀÕ
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Рядки,Рядки,
народженінароджені
душеюдушею

«Військо України» 
продовжує публікацію поезії 

на армійську тематику 
старшини Василя Близнюка. 

До вашої уваги чергова 
добірка його віршів

с

Я НЕ ЗГИНУ...
Я не згину на війні –

Залишиться горбочок,
А навесні тут проросте
Вже молодий дубочок.

Підніметься над травами,
Духм’яними отавами,

До сонця віти простягне –
Ніякий вітер не зігне.

Дубочок мій нехай росте –

Душа до нього перейде.
І кожен, поряд хто пройде,

Мене, солдата, пом’яне,
В тіні посидить відпочине.
Моє життя тепер не згине.
А молода моя дружина –

Тепер уже матуся –
Синочку жолудя візьме

Від вбитого татуся.
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РІДНИЙ БРАТ
В руках тримаю автомат,

Боєкомплект ношу з собою.
Вкраїно рідна, я – з тобою

В цей тяжкий час,
В цей тяжкий час.

Ніхто ніколи і не думав,
Що ворог ніж у спину всуне

І прийде хату відбирать.
Такий не треба більше «брат»!
Сьогодні брат мій – автомат.
З ним Неньку буду захищать

Від недруга, що був нам братом.
Боєкомплект – мій рідний брат!

ЯСНІ ЗОРІ
Донецький степ

Окутаний імлою...
Тут чисті зорі

В нас над головою,
Чумацький шлях

Нам вказує дорогу,
Що приведе з війни
До рідного порогу.

Що буде завтра
Видно тільки Богу...

Війною весь
Окутаний Донбас.

Сидить в окопі
Київський спецназ...

І ясні зорі
Прихиляються до нас...

Так стрімко 
Вони падають з небес!

А ми безстрашні
Ждем від них чудес:

Загадуєм, поки
Летить зоря,
Щоб згинула 

Московськая орда,
Щоб в ясний день
Закінчилась війна,

Щоб в кожного
Була своя сім’я!

Війною весь
Окутаний Донбас,

Та ясні зорі
Прихиляються до нас!

ВІД ДІДА СОЛДАТА
Я був хлібороб

Від діда-солдата.
Він був мені всім –

І дідом, і татом.
На ранній зорі

Ми трави косили,
Допоки зла смерть

Його не скосила.
Від нього я взяв

Чесне слово і долю.
Тепер я солдат

У донецькому полі.
Я рідну Вкраїну

Прийшов захищати
Від « брата» , що став
Для нас супостатом.
Дідусю рідненький,
Я честь не порушу

І злим ворогам
Не віддам свою душу.

Хоч є сивина
На чолі і на скронях,
Та шаблю ще міцно
Тримаю в долонях.

За честь України
На плаху піду,

Щоб син мій не бачив
Війни всю біду!

В ВВ В В В рурурурурурукакакакакак х х х хх тртртртртррримимимимимаюаюаюаюаю ааааавтвтвтвтвтоомомоо атат,
БоБоБоБооБоєкєкєкєкєкєккоомомомомомплплплплпп екекекеке ттт т ннноношушушуу ззззз ссобобоююоююю....
ВкВкВкВкВкрарарарараїнїнїїї оо рідна, яя –––– ззззз ттобобоюою

ВВВВ цей тяжккийиййй чччччааасаса ,,
ВВ цей тяжкж ийий чччччасасаа ..

НіНіНН ххто нікоолии і нне дудудудудумамав,в,
ЩоЩоЩоЩо воророгог ніж у спиинунууу ввсусунененеее

ІІ І прийийдед  хатту у відббириирии атать.ь.
ТаТаТаТаТаТ кик й й нене требаба ббільше е «б«брарат»т»т»т»т»т !!!!!
СьСьСьСьСьогогооо ододні бббббрррарат т міімійййй – авва тотот мамааат.т.т.т..
ЗЗЗЗ нининининин мммм НеНеееНеННеньньнькукуук бббудуддудудудуууууу зазаззахихихищащаатьтьттт

ВіВіВіВіВід д дд д нененененедрдрдрдрдругугугугуга,а,а,а,а, щщщщщщо о о оо о бубубубуубувввввв нананананн м м мм м брбрбрбрбратататататомомомммом....
БоБоББоБоББ єкєкєкєкєкєкє омомомомомо плплплплплекекекекекекект т т т т т ––– мміміміміміййййй рірірірірііднднднднднднийийийийийиий бббббббрарарарарарат!т!т!т!т!т

ЩоЩоЩоЩоЩоб б б бб згзгзгзгзгинининининулулуллулу ааа
МоМооосксковововововсьсьсьсьськакакакакаяя орооорррдадад ,,,
ЩоЩобб в в вввв ясясясясясяя нининининийййй деддед ньнь
ЗаЗакікіііннчнчнчнчилилилилиласасаасасьь ььь вівійнй а,

ЩоЩобб вв кокожнжнжжж ого о
БуБуБуБуБулалалалала сссссвововововояяяяя сісісісісім’м’м’м’мм я!я!я!я!я

ВіВіВіВіВійноюоюоюоюю ввесессььь
ОкОкОкОкООкккутутутутутуту ананананана ийийийийийи ДДДДДДонононононбабабабабаб с,сс,с,с

ТаТаТаТаТТа яяяяяснсснснннііііі зозозозозорірірірірір
ПрПрПрППрПррихихиххилилилилилили яюяяююютьтьтьтьььсясясясяя дддддо о о о о ннннанас!с!

ТаТа шшшшаббаблюлюлюлюлю щщее мміммііцнццнццц оооо
ТрТримимимимимаюаюаююа ввв дддолололонононнннняхяхях.

ЗаЗааа ччесесестьтьть УУУкркркраїаїаїїїїнниннинн
НаНаНаН ппплалалаахухуху ппппідідіду,уууу,уу

ЩоЩоЩоЩоЩ б б ббб сисиииннн мімімій й й ненен ббббббачачаччча иивиии
ВіВіВіВіВійнйнйнйнй и и и всвсвсввсв ююююю бібібібібіідудудудудууд !!!!!

ЯК В 43-му...
Тут ворог на нас звідусіль наступає

Та дот кругову обоону тримає!
Зосталось набоїв – годину ще бою,

А ворог ніяк не дає нам покою!
Відбили уже ми четверту атаку,

Кричим москалям: Поцілуйте у с...ку!
Де ми – колорадам немає дороги!

Підете на штурм, то протягнете ноги!
Закінчився бій – ворог втрати рахує
А нам медсестра свіжі рани бинтує.

Оглухлі від бою, замурзані в сажі
Цій тиші навкруг, як діти ми раді.

Привіз старшина кулешу на вечерю,
А  в нас нема сил,

щоб відкрити в дот двері...
Поїли у тиші солдатської каші,

Патрони поклали в свої патронташі.
Від каші набрались козацькоі сили,

На ящик з набоями тихо присіли,
Згадали дітей і дружин, і матусь,
Як бій в 43-м тримав тут дідусь...

Води напились, оглянули зброю –
Ми тут ще живі і готові до бою!
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КРАЩЕ ГОДУВАТИ 
СВОГО ГРИЦЯ, 
АНІЖ ЧУЖОГО ІВАНА…

Події на Сході України засвідчили: Українська держава спроможна 
створити вітчизняне військо, яке стане реальним гарантом її 
суверенітету і територіальної цілісності. І не лише на папері, 
як це практикувалося до недавнього часу, а й у реальному житті. 
Щоб не бути голослівним, апелюватиму до конкретних цифр та фактів
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 «Фінансування армії 
   зростатиме…»

Почнемо з грошей, без яких, 
як стверджував Наполеон, армію 
не побудуєш. Так ось, 2012 року 
видатки Міністерства оборони 
становили 14,8 мільярда гривень, 
2013-го – 15,2 мільярда, 2014-го 
– 27 мільярдів, у 2015-му – 47,9 
мільярда, а поточного – 55,6 мі-
льярда. Відчуваєте різницю? А 
все тому, що державні мужі зро-
зуміли: найбільший наш товариш, 
брат і союзник – український сол-
дат. 

Принаймні хочеться вірити, 
що саме так вони ставляться від-
недавна до оборонців рідної зем-
лі. І якщо нашого Грицька не одяг-
ти належно, не нагодувати і не 
озброїти, то може статися так, що 
доведеться годувати  російського 
Івана.

Із зазначених  55,6 млрд гри-
вень, асигнованих цьогоріч на 
потреби армії, 11,5 мільярда пе-
редбачається витратити  на роз-
виток озброєнь, військової тех-
ніки. Зокрема, на їхню закупівлю 
буде витрачено 7 мільярдів, а на 
ремонт – 3,6. Нікого, мабуть, не 
потрібно переконувати у тім, що 
спроможність будь-якої армії 
значною мірою залежить від ї ї 
технічного оснащення. Локаль-
ні військові конфлікти, що час 
від часу спалахують у різних ку-
точках планети, це ще раз під-
тверджують. Усі, хто хоч трохи 
цікавиться життям Української 
армії, знає: 90% техніки, озброєнь 
є морально і фізично застаріли-
ми, ресурс яких давно вичерпа-
но. Дехто б’є на сполох, мовляв, 
все погано, адже військово-про-
мисловий комплекс за попередні 
роки практично знищений. Так, 
нищений, але не знищений. На 
підтвердження сказаного звер-
німось до офіційної інформації: 
лише 2015 року згідно з держав-
ним оборонним замовленням 
для Збройних Сил України було 
закуплено близько 4700 одиниць 
озброєння та військової техніки. 
А також понад 400 тисяч одиниць 
ракет і боєприпасів. Окрім цьо-
го, розгорнута система технічно-
го забезпечення Збройних Сил 
України дозволила відновити по-
над 34 тисячі одиниць озброєння 
та військової техніки, які відразу 
ж були відправлені до частин і 
підрозділів, що беруть участь в 
антитерористичній операції.

Говорячи про відновлення бо-
йової готовності Української ар-
мії, не «сипатиму» десятками 
цифр, які ні про що пере-
січному читачу не гово-
рять. А скажу, напри-
клад, що Збройні 

Сили поповнилися останнім часом 
майже 20 новоствореними брига-
дами і полками, повністю укомп-
лектованими особовим складом, 
технікою і озброєнням.

Останнім часом у країні відно-
вили свою діяльність понад 100 
військових комісаріатів, розфор-
мованих свого часу як «зайві ор-
ганізми війська».

«Оборонка» живе і працює…
1991 року ми успадкували по-

тужний оборонно-промисловий 
комплекс, підприємства якого 
були здатні виробляти високоякіс-
ну продукцію. Але з різних причин 
він почав зникати на очах. 

– Наш ОПК дійсно зазнав руй-
нувань, – каже Валентин Бадрак, 
директор Центру конверсії, роз-
зброєння і  досліджень армії. – Та 
не настільки, щоб панікувати: збе-
реглися підприємства, спромож-
ні випускати продукцію якщо не 
кращих світових зразків, то таку, 
що здатна з ними конкурувати. 
Наприклад, нещодавно на одному 
з військових полігонів відбулися 
випробування бойової броньова-
ної машини «Азовець», створеної 
на базі танка Т-64. Навіть російські 
експерти одностайні в тому, що 
вона є досить успішним проектом 
українського ВПК. І вони мають 
рацію: кожен ї ї модуль «крутить-
ся» на 180 градусів, забезпечуючи 
сектор обстрілу з обох боків тан-
ка. Обидва оснащені спареною 
23-мм автоматичною авіаційною 
гарматою, одним 7,62-мм куле-
метом  і пусковими установками 
протитанкових керованих ракет 

«Стугна».

«Верба» – нова 
українська 
РСЗО на базі 
автомобіля 
КрАЗ-6322 і 
бойової частини 
БМ-21 «Град»

клад, що Збройні 

«Верба» – нова 
українська 
РСЗО на базі 
автомобіля 
К АЗ 6322 і
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За інформацією представни-
ків «Укроборонпрому», лише то-
рік  на підприємствах концерну 
виготовили 673 бронемашини, 
275 автомобілів, 53 одиниці авіа-
ційної техніки та майже дві тисячі 
одиниць ракетно-артилерійського 
озброєння. 

Не забували і про розробки 
новітніх зразків озброєнь і техні-
ки. Зокрема, нового безпілотника, 
120-міліметрового самохідного 
міномета на базі БТР-4Е, керова-
них протитанкових ракет. Загалом 
майже десяток розробок. Є споді-
вання, що тенденція до заміщен-
ня старих зразків озброєння і вій-
ськової техніки зберігатиметься й 
надалі.

До новітніх успіхів вітчизня-
ної «оборонки» варто включити і 
створення на Київському броне-
танковому заводі  нового кулемет-
но-гранатометного модуля для 
бойової техніки. На ньому вста-
новлена інноваційна комп’ютерна 
система управління вогнем «Ка-
штан», особливістю якої є те, що 
вона створена на базі електро-
ніки універсального захищеного 
комп’ютера і мікропроцесорів. 
До системи можна підключити 
відеокамери різного типу і в різ-
ній кількості. Модуль призначе-
ний для ураження живої сили, 
транспортних засобів, наземних і 
низьколітаючих об’єктів. Він може 
встановлюватися як на колісні 
т а гусеничні транспортні засо-

би, так і на стаціонарні 
об’єкти. Озброєння ста-

новлять 30-мм 
автоматична 
гармата з 
боєкомплек-
том 400 пострі-
лів, спарений з 
гарматою куле-
мет з боєкомп-
лектом 
2000 па-
тронів, 
30-мм автоматичний гранатомет 
АГ-17, 81-мм комплекс створення 
димових завіс  «Хмара».

 

Відриваємось од російського 
возу

За часів Радянського Союзу 
склалася ситуація, коли до виго-
товлення якогось одного виробу 
оборонного призначення залуча-
ли десятки, а то й сотні різних під-
приємств. Причому розміщених  
за сотні, а то й тисячі кілометрів 
одне від одного. З цієї причини 
розпад СРСР чи не найболючіше 
вдарив саме по оборонно-про-
мисловому комплексу. Правда, 
він швидко оговтався, налагодив-
ши тісну співпрацю між заводами. 
Наприклад, росіяни все необхідне 
Україні продавали, а ми – їм. Але 
така співпраця містила чимало 
загроз, оскільки наші підприєм-
ства значною мірою залежали від 
російських. Інакше кажучи, сусід-
ня держава могла будь-якої миті 
«перекрити нам кисень» у обо-
ронно-технічній сфері, створивши 
серйозні проблеми у виробництві 
тих чи інших зразків озброєнь та 
військової техніки. З початком 
військового конфлікту на Донбасі 
так воно і сталося…

Тому вже наприкінці 2014 року 
уряд поставив перед нашим ОПК 
завдання: максимально подолати 
залежність від російської «обо-
ронки», вишукуючи для цього всі 
можливі шляхи. Долаючи чимало 
перепон, він почав дедалі більше 
відходити від неї.

На сьогодні найменша потреба 
в імпортозаміщенні в ракетно-
космічній галузі – лише 4%, а най-
більша – в авіабудуванні – 50%.  
Одним із піонерів у цій справі є 

Харківський танковий 
завод: минулого року підпри-
ємству вдалося замістити понад 
92% імпортних комплектуючих. 
Із 52 компонентів для БТР-4, які 
підлягали імпортозаміщенню, 
вдалося вирішити питання по 48 
позиціях.

Було б не зовсім чесно ствер-
джувати, що Україна зовсім не 
потерпає від розірвання співп-
раці. Але ж зазнає збитків і Росія. 
Адже із 400 підприємств росій-
ського ВПК понад 130 мали тісні 
зв’язки з нашими, що, погодьтеся, 
не може не радувати…

Нагадаю, що на озброєнні ро-
сійської армії перебувають раке-
ти, вироблені на підприємствах 
Дніпра та Харкова. І це не прості 
ракети: вони призначені для не-
сення ядерних боєголовок, тобто 
– за великим рахунком – гаран-
тують національну безпеку кра-
їни. За інформацією російських 
мас-медіа, ці ракети становлять 
понад 60% ракетних військ стра-
тегічного призначення РФ!

Окрім цього, виробництво 
авіаційних двигунів також здій-
снюється на українських заводах, 
зокрема, на «Мотор Січ». На них 
літають практично всі гвинто-
крили РФ. А Миколаївська «Зоря» 
виробляє газотурбінні двигуни 
для кораблів, які перебувають на 
озброєнні ВМФ Росії.

Світло в кінці тунелю
У цьогорічному бюджеті Мі-

ністерства оборони передбачено 
понад 600 мільйонів гривень на 
проведення науково-дослідних 
робіт. Для порівняння: торік ця 
сума була майже в 4,5 раза мен-
шою. 

На сьогоднішній день колек-
тив Державного науково-випро-
бувального центру Збройних 
Сил України виконав понад 30 
науково-дослідних робіт, 250 ви-
пробувань і 100 оперативних за-

Міномет
120-го калібру 

М120-15 
«Молот»

Безпілотний авіаційний 
комплекс UA-Бета
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вдань різної складності. Фахівці 
центру беруть активну участь у 
вдосконаленні наявних та роз-
робці нових зразків озброєнь і 
техніки. Зокрема, вертольотів, 
бронетранспортерів, реактивних 
вогнеметів, мінометів, а також 
безпілотних авіаційних комплек-
сів, систем залпового вогню тощо.

Втім наші підприємства вже 
радують своєю новітньою чи гли-
боко модернізованою бойовою 
технікою. Наприклад, одне з під-
приємств Харківщини презен-
тувало модернізовану систему 
«Град». Її розміщено на шасі КрАЗ 
і оснащено кабіною на 5 місць. 
Керування вогнем, прицілюван-
ня і заряджання здійснюються в 
автоматичному режимі з кабіни, 
без безпосереднього втручання 
солдатів у ї ї роботу. 

Експерти з озброєнь відзнача-
ють високу якість продукції Київ-
ського заводу «Маяк». Незважаю-
чи на те, що протягом десятиліть 
підприємство спеціалізувалося 
на виготовленні магнітофонів, 
сьогодні його спеціалісти здатні 
виробляти суперлегкий мобіль-
ний  міномет, дальність стрільби 
з якого становить до 3,5 кіломе-
тра. При цьому у бойовий стан він 
приводиться за 30 секунд. А ось 
його «старший брат» «Молот» до-
зволяє вражати цілі на відстані – 
понад 7 кілометрів. Правда, вага 

його становить 210 кілограмів, 
але йому «по зубах» більш сер-
йозні цілі.

На цьому ж підприємстві опа-
нували серійне виробництво ан-
тиснайперської гвинтівки калібру 
12,7 мм з прицільною дальністю 
понад 2 кілометра.

Державний концерн «Укробо-
ронпром», що об’єднує головні 
оборонно-промислові підприєм-
ства України, 2016 року зосере-
дився на серійному виробництві 
новітніх високотехнологічних ра-
дарів для задоволення внутріш-
ніх потреб і поставок на експорт. 

Сьогодні «Укроборонпром» пра-
цює над відновленням потенціалу в 
сфері виробництва контрбатарей-
них радарів станцій радіотехнічної 
розвідки для потреб Збройних 
Сил України. 

Для початку серійного ви-
робництва новітніх розробок у 
цій сфері потрібен певний час, 
щоб підтвердити технічні харак-
теристики зразків, які зможуть 
повноцінно виконувати свої 
функції нарівні з уже відомими 
в Україні американськими контр-
батарейними радіолокаційними 
станціями TPQ-36. Також серед 
пріоритетних напрямів роботи 
«Укроборонпрому» є реанімація 
виробництва комплексу далекої 
радіотехнічної розвідки.

Сергій ВАСИЛЬЧУК

Стійкість і мужність Української армії та підтримка народу стали 
основними чинниками, які поряд із тиском Заходу змусили Росію 
піти на «заморожування» агресії

вдань різної складності. Фахівці 
центру беруть активну участь у 
вдосконаленні наявних та роз-
робці нових зразків озброєнь і 
техніки. Зокрема, вертольотів, 
бронетранспортерів, реактивних 
вогнеметів, мінометів, а також

Стійкість і мужність Української армії та п
основними чинниками, які поряд із тиско
піти на «заморожування» агресії

            ОГОЛОШЕННЯ
Центральний науково-до-

слідний інститут озброєння та 
військової техніки Збройних Сил 
України оголошує Всеармійський 
конкурс «Кращий винахід року». 

Прийом конкурсних матеріалів здійсню-
ється з 1 червня по 1 вересня 2016 року. 
Умови конкурсу розміщені на офіційному 
сайті Міністерства оборони України www.
mil.gov.ua у розділах «Новини» та «Діяль-
ність» у рубриці «Наші конкурси» під назвою 
Всеармійський конкурс «Кращий винахід 
року». Переможці конкурсу нагороджуються 
дипломами I, II та III ступенів за відповідні 
місця в номінаціях та грошовими винагоро-
дами (тільки представники ЗС України).

Конкурсні матеріали надсилати на адре-
су: 03049, м. Київ, Повітрофлотський про-
спект, 28, Центральний науково-дослідний 
інститут озброєння та військової техніки 
Збройних Сил України.
Контактні телефони: (044)2710873, 
(Кур’єр 21373), 
тел./факс: (044)5201284, (067)2557866

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ:
1. Кращий винахід в номінації «Авіаційна 
техніка та озброєння».
2. Кращий винахід в номінації «Бойові кора-
блі та озброєння».
3. Кращий винахід в номінації «Бронетанко-
ва техніка та озброєння».
4. Кращий винахід в номінації «Автомобіль-
на техніка».
5. Кращий винахід в номінації «Ракети та 
артилерійські системи».
6. Кращий винахід в номінації «Інженерна 
техніка та боєприпаси».
7. Кращий винахід в номінації «Техніка 
зв’язку».
8. Кращий винахід в номінації «Техніка військ 
протиповітряної оборони».
9. Кращий винахід в номінації «Медицина».
10. Кращий винахід в номінації «Стрілецьке 
озброєння та боєприпаси».
11. Кращий винахід в номінації «Утилізація 
надлишкових озброєнь, військової техніки, 
боєприпасів та ракет».
12. Кращий винахід в номінації «Матеріаль-
но-технічне забезпечення».

На підставі результатів розгляду мате-
ріалів за вищезазначеними номінаціями 
конкурсна комісія визначає кращі винаходи 
(корисні моделі)  по видах Збройних Сил 
України: 

кращий винахід року у Сухопутних вій-
ськах;

кращий винахід року у Повітряних Силах;
кращий винахід року у Військово-Мор-

ських Силах.
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ВРЯТУВАТИ
ЖИТТЯ
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À ç ïî÷àòêîì àíòèòåðîðèñòè÷-
íî¿ îïåðàö³¿ â³í ñòàâ ãîëîâíèì
â³éñüêîâî-ìåäè÷íèì çàêëàäîì
äëÿ âñ³õ, õòî çàõèùàº ð³äíó çåì-
ëþ â³ä âîðîãà, íåçâàæàþ÷è íà â³-
äîì÷ó íàëåæí³ñòü. Íàïåðåäîäí³
Äíÿ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà
«Â³éñüêî Óêðà¿íè» çóñòð³ëîñÿ ç
íà÷àëüíèêîì öåíòðó – ãåíåðàë-
ìàéîðîì ìåäè÷íî¿ ñëóæáè, êàí-
äèäàòîì ìåäè÷íèõ íàóê, çàñëó-
æåíèì ë³êàðåì Óêðà¿íè Àíàòîë³-
ºì Êàçì³ð÷óêîì, ÿêèé ðîçïîâ³â
ïðî ñüîãîäåííÿ óí³êàëüíîãî ë³êó-
âàëüíîãî çàêëàäó.

– Òîð³ê íàì âèïîâíèëîñÿ 260
ðîê³â. Çà öåé ÷àñ îñîáîâèé ñêëàä
áðàâ ó÷àñòü ó âñ³õ â³éíàõ, ùî òî÷è-
ëèñÿ íà òåðåíàõ íàøî¿ äåðæàâè â
ð³çí³ ÷àñè, çîêðåìà ó Ïåðø³é ³ Äðó-
ã³é ñâ³òîâèõ. Ë³êóâàëèñÿ òóò ³ ðà-
äÿíñüê³ âî¿íè ç³ ñêëàäó 40-¿ àðì³¿,
ùî âîþâàëà â Àôãàí³ñòàí³. ßêùî
ï³äðàõóâàòè, ñê³ëüêè ÷àñó ãîñï³òà-
ëþ äîâîäèëîñÿ íàäàâàòè ìåäè÷íó
äîïîìîãó â ïåð³îäè âåäåííÿ áîéî-
âèõ ä³é, òî öå ñòàíîâèòèìå á³ëüøå
í³æ òðèäöÿòü ðîê³â.

Íó à ñüîãîäí³ ìè ë³êóºìî íà-
øèõ ñèí³â, áðàò³â, ÿê³ çàõèùàþòü
Óêðà¿íó â³ä ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â.

– Òóò, ó Öåíòð³, ÿê í³äå ³íäå
â³ä÷óâàºòüñÿ õîëîäíèé ïîäèõ
â³éíè: íà àëåÿõ ìîæíà çóñòð³òè
ìîëîäèõ ëþäåé, ÿê³ ïåðåñóâà-
þòüñÿ íà ìèëèöÿõ, à òî é â ³íâà-
ë³äíèõ â³çêàõ…

– Êîëè áà÷ó öèõ õëîïö³â, ñåð-
öå êðîâ’þ îáëèâàºòüñÿ. Çâè÷àéíî,
âðàæàº ¿õíÿ ìóæí³ñòü, æàãà äî
æèòòÿ, áàæàííÿ ÿêíàéøâèäøå

îäóæàòè, ïîâåðíóòèñÿ çíîâó äî
ñòðîþ. Îñîáëèâî âðàæàº íàäëþä-
ñüêà ñèëà âîë³ äåÿêèõ íàøèõ á³é-
ö³â, ÿê³ âíàñë³äîê ì³ííî-âèáóõî-
âî¿ òðàâìè âòðàòèëè îäíó, à òî é
îáèäâ³ íîãè – ÿ ìàþ íà óâàç³ òîé
ìîìåíò, êîëè âîíè ïî÷èíàþòü çà-

íîâî íàâ÷àòèñÿ õîäèòè íà ïðîòå-
çàõ. ßê ïðàâèëî, öüîìó âïðîäîâæ
äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â ïåðåäóº âåëè-
÷åçíà ê³ëüê³ñòü åòàïíèõ îïåðà-
òèâíèõ âòðó÷àíü ç ï³äãîòîâêè
êóëüò³, ï³äáîðó íåîáõ³äíîãî ïðî-
òåçó, òðèâàë³ çàíÿòòÿ ç ë³êàðÿìè
òà ìåäè÷íèì ïåðñîíàëîì. ²ç äåÿ-
êèìè á³éöÿìè ìè ï³äòðèìóºìî
çâ’ÿçîê ³ íàäàë³, âæå íàâ³òü ï³ñëÿ
äåìîá³ë³çàö³¿, à îäèí ³ç íèõ òåïåð
ïðàöþº â îäí³é ³ç áëàãîä³éíèõ îð-
ãàí³çàö³é òà äîïîìàãàº õëîïöÿì,
ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ë³êóâàíí³ â
öåíòð³. Õî÷ó çàóâàæèòè, ùî öåé
êîëèøí³é â³éñüêîâîñëóæáîâåöü,
âòðàòèâøè íèæíþ ê³íö³âêó, ñüî-
ãîäí³ ñàìîñò³éíî âîäèòü àâòî òà
âïåâíåíî ïåðåñóâàºòüñÿ íà «îáîõ
íîãàõ». À ùå õî÷åòüñÿ çðîáèòè âñå
ìîæëèâå òà íåìîæëèâå, ùîá  ô³-
çè÷í³ òà ïñèõîëîã³÷í³ ðàíè, ÿêèõ
çàçíàëè íàø³ ñîëäàòè, ÿêîìîãà
ñêîð³øå çàãî¿ëèñÿ.

– ² öå âäàºòüñÿ?
– Ïðî öå, çâè÷àéíî, êðàùå ¿õ

çàïèòàòè. Àëå, ç³ ñï³ëêóâàííÿ ç
á³éöÿìè, ¿õí³ìè ð³äíèìè òà
áëèçüêèìè, ÿê³ ¿õ ïðîâ³äóþòü,
çíàþ: ë³êóâàííÿì âîíè çàäîâîëå-
í³. Ðîçóì³þ, ùî õëîïö³, ÿê³ ïîòðà-

Íàö³îíàëüíèé â³éñüêîâî-
ìåäè÷íèé êë³í³÷íèé
öåíòð Ì³í³ñòåðñòâà îáî-
ðîíè Óêðà¿íè ñïðàâåä-
ëèâî íàçèâàþòü îñòð³â-
öåì çäîðîâ’ÿ â³éñüêîâè-
ê³â. ² öå ñïðàâä³ òàê: çà
25 ðîê³â íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè â éîãî ñò³íàõ
îòðèìàëè íåîáõ³äíó
ìåäè÷íó äîïîìîãó ñîòí³
òèñÿ÷ â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³â, ÷ëåí³â ¿õí³õ
ñ³ìåé òà âåòåðàí³â
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè

Çà ÷àñ ïðîâåäåííÿ 
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ 
îïåðàö³¿ ìè ïðîë³êóâà-
ëè áëèçüêî 18 òèñÿ÷ 
ïîðàíåíèõ òà õâîðèõ
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â,
ÿê³ â³äñòîþþòü òåðèòî-
ð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü 
íàøî¿ êðà¿íè
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ïèëè äî íàøîãî öåíòðó, ãîðÿòü
áàæàííÿì ÿêîìîãà øâèäøå ïî-
âåðíóòèñÿ äî ïîâíîö³ííîãî æèò-
òÿ. Êîëè æ ïðîöåñ ë³êóâàííÿ äå-
ùî çàòÿãóºòüñÿ, à öå çàëåæèòü â³ä
áàãàòüîõ îá’ºêòèâíèõ ÷è ñóá’ºê-
òèâíèõ ÷èííèê³â, ÷àñòî çîâñ³ì íå-
çàëåæíèõ â³ä ïðîôåñ³îíàë³çìó
ë³êàðÿ, ïî÷èíàþòü íåðâóâàòè. Àëå
ìî¿ êîëåãè äîêëàäàþòü ìàêñèìóì
çóñèëü òà çàâæäè çíàõîäÿòü ïîðî-
çóì³ííÿ ç³ ñâî¿ìè ïàö³ºíòàìè,
ðîç’ÿñíþþ÷è ¿ì îñîáëèâîñò³ ïå-
ðåá³ãó ïîðàíåííÿ ÷è çàõâîðþâàí-
íÿ, ïåðåêîíóþ÷è â åôåêòèâíîñò³
ñó÷àñíîãî ë³êóâàííÿ òîùî.

– Ñê³ëüêîì ó÷àñíèêàì áîéî-
âèõ ä³é íà Ñõîä³ êðà¿íè ó Öåíòð³
íàäàíî äîïîìîãó? 

– Àíòèòåðîðèñòè÷íà îïåðàö³ÿ
ïî÷àëàñÿ, ÿê â³äîìî, 14 êâ³òíÿ
2014 ðîêó. Çà ÷àñ, ùî ìèíóâ â³äòî-

ä³, ìè ïðîë³êóâàëè áëèçüêî 18 òè-
ñÿ÷ ïîðàíåíèõ òà õâîðèõ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â, ÿê³ â³äñòîþþòü òå-
ðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü íàøî¿ êðà-
¿íè. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ ìîæó íàâåñ-
òè äàí³ ùîäî íàäàííÿ äîïîìîãè
âî¿íàì ï³ä ÷àñ âåäåííÿ äåñÿòè-
ë³òíüî¿ â³éíè â Àôãàí³ñòàí³ – çà
òîé ïåð³îä ó ãîñï³òàë³ áóëî ïðîë³-
êîâàíî ìàéæå 800 â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³â. Ãàäàþ, ùî ö³ öèôðè
ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå.

Ë³êàð³, õ³ðóðãè, òðàâìàòîëîãè,
íåéðîõ³ðóðãè öåíòðó ùîð³÷íî âè-
êîíóþòü áëèçüêî 15 òèñÿ÷ îïåðà-
òèâíèõ âòðó÷àíü. Çàóâàæó, ùî
á³ëüø³ñòü îïåðàö³é áóëè ñêëàäíè-
ìè ³ íàäñêëàäíèìè: éøëîñÿ ïðî
çáåðåæåííÿ íå ëèøå çäîðîâ’ÿ, à
é æèòòÿ ëþäåé. Ó àáñîëþòí³é
á³ëüøîñò³ ìè âèãðàâàëè äâîá³é ç³
ñìåðòþ.

– Øêîäà, ùî íå çàâæäè…
– Ë³êàð, ÿê ïèñàâ Ìèêîëà Ïè-

ðîãîâ, ìîæå áóòè ïðîôåñ³îíàëîì
âèùîãî ´àòóíêó, àëå ÷àð³âíèêîì
éîìó í³êîëè íå ñòàòè. Íà æàëü, â
ìåäè÷í³é ïðàêòèö³ òðàïëÿþòüñÿ
âèïàäêè, êîëè ³ ïðîôåñ³îíàëè ç
âåëèêî¿ ë³òåðè áåçñèëüí³. Òàê³ ðå-
àë³¿ æèòòÿ. Ïðîòå ìîæó çàóâàæè-
òè, ùî â³äñîòîê ëåòàëüíîñò³ ñåðåä
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â – ó÷àñíèê³â
ÀÒÎ, êîòð³ ä³ñòàëè âàæê³ ïîðàíåí-
íÿ ³ áóëè äîïðàâëåí³ äî íàøîãî
öåíòðó, º äóæå íèçüêèì. Öåé ôàêò
ìåíå ðàäóº ³ ÿê êåð³âíèêà, ³ ÿê
çâè÷àéíó ëþäèíó. Çàçíà÷ó, ùî çà
ö³ ê³ëüêà ðîê³â íàø³ õ³ðóðãè íàáó-
ëè âåëè÷åçíèé äîñâ³ä ó ë³êóâàíí³
âîãíåïàëüíèõ ïîðàíåíü, áîéîâèõ
òðàâì, çíà÷íî ï³äâèùèëè ñâ³é
ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü, âèêîíóþ÷è
íàäñêëàäí³ îïåðàö³¿.
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– Íåîãîëîøåíà ïðîòè Óêðà¿-
íè â³éíà òðèâàº âæå òðåò³é ð³ê
ïîñï³ëü. Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà,
êîëè íàâàíòàæåííÿ íà âàøèõ
êîëåã áóëî íàéá³ëüøèì?

– Âë³òêó ³ âîñåíè 2014-ãî. Àä-
æå ñàìå òîä³ â³éñüêîâå ïðîòèñòî-
ÿííÿ äîñÿãëî àïîãåþ. Áóëè äí³,
êîëè íà ë³êóâàíí³ â ãîñï³òàë³ îä-
íî÷àñíî ïåðåáóâàëî 1200-1400
õâîðèõ. Àëå ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ Ì³í-
ñüêèõ äîìîâëåíîñòåé ïîðàíåíèõ
ó íàñ ïîìåíøàëî. Õî÷à á³éö³ ³ç
çîíè ÀÒÎ â íàñ º ïîñò³éíî: ìè
ë³êóºìî íå ëèøå òèõ, õòî çàçíàâ
ïîðàíåíü, à é òèõ, õòî ìàº õðîí³÷-
í³ çàõâîðþâàííÿ.

Íà ñüîãîäí³ âæå ïîíàä 100 íà-
øèõ ôàõ³âö³â â³äðÿäæàëèñÿ äî
ðåã³îíàëüíèõ ìåäè÷íèõ öåíòð³â,
ìîá³ëüíèõ ãîñï³òàë³â, ë³êàðåíü,
ÿê³ ðîçòàøîâàí³ â çîí³ ÀÒÎ äëÿ íà-
äàííÿ äîïîìîãè ó ë³êóâàíí³ ïîðà-
íåíèõ òà õâîðèõ â³éñüêîâèê³â. Ð³÷
ó ò³ì, ùî â äåÿêèõ ç íèõ áðàêóº
ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ º â íàñ. Íèí³ íàø³
ôàõ³âö³ ïðàöþþòü ó ë³êàðíÿõ
Äîíå÷÷èíè òà Ëóãàíùèíè ó ñêëàä³
áðèãàä ïîñèëåííÿ.

– Ìè äîáðå çíàºìî, â ÿêîìó
æàëþã³äíîìó ñòàí³ ïåðåáóâà-
þòü ðàéîíí³, ì³ñüê³ ë³êàðí³:
ïîòðàïèâøè òóäè, ëþäèíà âè-
ìóøåíà âñå íåîáõ³äíå äëÿ ë³-
êóâàííÿ êóïóâàòè âëàñíèì
êîøòîì. À ùî ñêàæåòå ïðî â³é-
ñüêîâó ìåäèöèíó?

– Áåç ïðîáëåì òåæ íå îáõî-
äèòüñÿ, àëå â³éñüêîâîñëóæáî-
âåöü, íåçâàæàþ÷è íà çâàííÿ, ïî-
ñàäó, ³íø³ ÷èííèêè ïîâí³ñòþ
çàáåçïå÷óºòüñÿ íåîáõ³äíèìè ë³-
êàðñüêèìè çàñîáàìè, îòðèìóº
ïîòð³áíå îáñòåæåííÿ. 

Íàâåäó òàêèé ïðèêëàä. Ìèíó-
ëîãî ðîêó íà ë³êóâàíí³ â íàñ ïåðå-
áóâàâ â³éñüêîâîñëóæáîâåöü Ðî-
ìàí Ð. – 36-ð³÷íèé áîºöü îäí³º¿ ç
ìåõàí³çîâàíèõ áðèãàä. Â³í, ïîòðà-
ïèâøè äî ðóê áîéîâèê³â, çàçíàâ
ñòðàøíèõ êàòóâàíü. Ïîò³ì, êîëè â
ðåçóëüòàò³ îáì³íó ïîëîíåíèõ
îïèíèâñÿ íà âîë³, ïåðåí³ñ 8 îïå-
ðàòèâíèõ âòðó÷àíü, ï³ñëÿ ÷îãî
ïîòðàïèâ äî íàñ. Øàíñè íà òå, ùî
÷îëîâ³ê âèæèâå, áóëè äîñèòü ïðè-
ìàðíèìè. Àëå ìè çà 4 ì³ñÿö³ ðî-
áèëè âñå ìîæëèâå, ùîá âðÿòóâà-
òè éîãî, âèòðàòèâøè íà ë³êóâàííÿ
ìàéæå ì³ëüéîí ãðèâåíü. 

Ìîæëèâî, ãîâîðèòè ïðî ãðîø³,
êîëè éäåòüñÿ ïðî æèòòÿ çàõèñíè-
êà êðà¿íè òà ùå é áàòüêà íåïîâíî-
ë³òí³õ ä³òåé, ³ íå çîâñ³ì äîðå÷íî.
Àëå ÿ çãàäàâ ïðî öåé âèïàäîê ëè-
øå äëÿ òîãî, ùîá ÷èòà÷ çðîçóì³â:

ìè çàâæäè äîêëàäàºìî ìàêñè-
ìóì çóñèëü ïðîôåñ³éíèõ ³ ìàòå-
ð³àëüíèõ çàäëÿ ñïàñ³ííÿ æèòòÿ
ïîðàíåíîãî ÷è õâîðîãî. 

– ×è çàäîâîëåí³ âè òåõí³÷-
íîþ òà ä³àãíîñòè÷íîþ áàçîþ
öåíòðó? Àäæå, ÿê â³äîìî, ïðà-
âèëüíèé ä³àãíîç º çàïîðóêîþ
óñï³øíîãî ë³êóâàííÿ.

– Çíàºòå, çà äåñÿòêè ðîê³â ó
ìåäèöèí³ íå çóñòð³÷àâ êåð³âíèêà
ìåäè÷íîãî çàêëàäó, çàäîâîëåíî-
ãî òåõí³÷íèì òà ³íøèì éîãî îñíà-
ùåííÿì (ïîñì³õàºòüñÿ). ß – íå

âèíÿòîê. Àëå ðàçîì ç òèì õî÷ó
ñêàçàòè, ùî íàøà áàçà º äîâîë³
ïðèñòîéíîþ. Íàïðèêëàä, öåíòð
îñíàùåíèé ä³àãíîñòè÷íîþ ³ ë³êó-
âàëüíîþ àïàðàòóðîþ, âèðîáíè-
êàìè ÿêî¿ º ïðîâ³äí³ ô³ðìè ñâ³òó.
Íåçàäîâãî äî ïî÷àòêó àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ ìè ïðèäáàëè
ñó÷àñí³ êîìï’þòåðíèé ³ ìàãí³ò-
íî-ðåçîíàíñíèé òîìîãðàôè, ³íø³
òåõí³÷í³ çàñîáè, ÿê³ äîïîìàãàþòü
ç âèñîêîþ éìîâ³ðí³ñòþ âèÿâëÿòè
ò³ ÷è ³íø³ çàõâîðþâàííÿ ëþäèíè.
À íåùîäàâíî îäèí ³ç áëàãîä³é-
íèõ ôîíä³â ïåðåäàâ íàì íîâå
îáëàäíàííÿ äëÿ ïðîâåäåííÿ
ìàãí³òîòåðàï³¿. Âîíî º äîñèòü
åôåêòèâíèì òà çàñòîñîâóºòüñÿ
ïðè ïðîâåäåíí³ ðåàá³ë³òàö³éíèõ
çàõîä³â ïîðàíåíèì, ë³êóâàíí³
íèçêè ³íøèõ çàõâîðþâàíü. Ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ, ùî íàéáëèæ÷èì

÷àñîì ìè îòðèìàºìî
ùå ê³ëüêà ïðèñòðî¿â äëÿ
ïðîâåäåííÿ ìàãí³òîòå-
ðàï³¿.

Ó êë³í³êàõ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ íîâ³òí³ ìåòîäè
ë³êóâàííÿ. Íàïðèêëàä, ó
êë³í³ö³ óøêîäæåíü    çàñ-

òîñîâóþòü óñ³ âèäè ñó÷àñíîãî ìå-
òàëîñòåîñèíòåçó ê³ñòîê, çä³éñíþ-
þòü ñó÷àñíå åíäîïðîòåçóâàííÿ,
âèêîíóþòü íèçêó ì³êðîõ³ðóðã³÷-
íèõ îïåðàö³é.

– ßêîþ á äîñêîíàëîþ íå áó-
ëà òåõí³êà, âîíà âñå æ íå çäàòíà
ïîâí³ñòþ çàì³íèòè ëþäèíó…

– ß ïèøàþñÿ êîëåêòèâîì,
ÿêèé î÷îëþþ. Ó íàñ ïðàöþþòü
30 çàñëóæåíèõ ë³êàð³â Óêðà¿íè,
10 äîêòîð³â ³ 65 êàíäèäàò³â ìå-
äè÷íèõ íàóê, 4 ïðîôåñîðè, ïîíàä
250 ë³êàð³â âèùî¿ êàòåãîð³¿. 

Ó íàñ ïðàöþþòü 30 çàñëóæåíèõ
ë³êàð³â Óêðà¿íè, 10 äîêòîð³â ³
65 êàíäèäàò³â ìåäè÷íèõ íàóê,
4 ïðîôåñîðè, ïîíàä 250 ë³êàð³â
âèùî¿ êàòåãîð³¿
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Ïîâ³ðòå, ö³ çâàííÿ âîíè îòðè-
ìàëè íå çàâäÿêè ïåðåáóâàííþ íà
ò³é ÷è ³íø³é ïîñàä³ òà íå òîìó, ùî
«÷àñ ïðèéøîâ», à çàâäÿêè âèñî-
êèì ïðîôåñ³éíèì ÿêîñòÿì, óì³í-
íþ íåñòàíäàðòíî ìèñëèòè ³ çà
âêðàé ñêëàäíèõ ñèòóàö³é, êîëè
éäåòüñÿ ïðî æèòòÿ õâîðîãî, îáè-
ðàòè ºäèíå ïðàâèëüíå ð³øåííÿ. ß
íàâìèñíå íå íàçèâàþ ³ìåí òà
ïð³çâèù êðàùèõ ë³êàð³â ³ ìåäñåñ-
òåð: íå õî÷ó í³êîãî îáðàçèòè. Ñêà-
æó òàê: ÿ âäÿ÷íèé óñ³ì, õòî ïðà-
öþº ïîðó÷ ç³ ìíîþ, çà òå, ùî
áóäü-ÿêî¿ ìèò³ ãîòîâ³ âñå êèíóòè ³
ïðèì÷àòè äî öåíòðó, ÿêùî öå ïîò-
ð³áíî äëÿ ïîðÿòóíêó æèòòÿ ïàö³-
ºíòà.

– ×è äîâåëîñÿ ç ïî÷àòêîì
ÀÒÎ ïåðåáóäîâóâàòè âñþ ä³ÿëü-
í³ñòü öåíòðó?

– Ìè, â³éñüêîâ³ ìåäèêè, çàâ-
æäè ïîâèíí³ áóòè ãîòîâ³ äî ð³çíèõ
ÍÏ. Óñ³õ íþàíñ³â íå ðîçêðèâàòè-
ìó, àëå ñêàæó, ùî ïî÷àòîê íåîãî-
ëîøåíî¿ â³éíè íå çàñêî÷èâ íàñ
çíåíàöüêà: ïåðø³ ïîðàíåí³, ÿê³
ïî÷àëè íàäõîäèòè äî öåíòðó, â³ä-

ðàçó îòðèìóâàëè êâàë³ô³êîâàíó
äîïîìîãó çà âñ³ìà íàïðÿìàìè õ³-
ðóðã³÷íîãî ÷è òåðàïåâòè÷íîãî
ïðîô³ëþ. Ëèøå ïðîòÿãîì ïåðøèõ
øåñòè ì³ñÿö³â àíòèòåðîðèñòè÷íî¿
îïåðàö³¿ íàø öåíòð ïðèéíÿâ ³ç ¿ ¿
çîíè áëèçüêî 1 800 ïîðàíåíèõ ³
õâîðèõ.

– À ç ³íøèìè ìåäè÷íèìè
çàêëàäàìè ñï³âïðàöþºòå?

– Òàê. Ó ñêëàäíèõ ä³àãíîñòè÷-
íèõ âèïàäêàõ äîëó÷àºìî çà ïîò-
ðåáè äî êîíñóëüòàö³é íàøèõ êî-
ëåã ³ç ïðîâ³äíèõ ìåäè÷íèõ óñòà-
íîâ äåðæàâè (Íàö³îíàëüíà àêàäå-
ì³ÿ ìåäè÷íèõ íàóê Óêðà¿íè,
²íñòèòóò òðàâìàòîëîã³¿ òà îðòîïå-
ä³¿ òîùî). Ï³ä ÷àñ íàäñêëàäíèõ
îïåðàòèâíèõ âòðó÷àíü ÷àñòî çàï-
ðîøóºìî äëÿ êîíñóëüòàö³é ïðî-
â³äíèõ ôàõ³âö³â ç ³íøèõ ë³êóâàëü-
íèõ óñòàíîâ, ðàçîì ³ç íèìè îïå-
ðóºìî.

– Öåíòð ê³ëüêà ðàç³â ïîñï³ëü
â³äâ³äóâàëè êàíàäñüê³ ë³êàð³ –
ôàõ³âö³ ç³ ùåëåïíî-ëèöåâî¿
õ³ðóðã³¿ òà ñòîìàòîëîã³¿, ÿê³ íà-
äàëè äîïîìîãó íàøèì â³éñüêî-

âèêàì. Ðîçêàæ³òü ïðî öþ áëàãî-
ä³éíó àêö³þ.

– Ñï³ëüíî ç íàøèìè ôàõ³âöÿìè
êàíàäñüê³ ïëàñòè÷í³ õ³ðóðãè ïðîî-
ïåðóâàëè ïîíàä 100 ïàö³ºíò³â,
ïðîâåëè á³ëüøå 180 ðåêîíñòðóê-
òèâíèõ âòðó÷àíü, à òàêîæ ïðîêîí-
ñóëüòóâàëè ïîíàä 200 îñ³á. Çà äâà
ðîêè íàøî¿ ñï³âïðàö³ â³äáóëèñÿ
÷îòèðè òàê³ ì³ñ³¿. Çàóâàæó, ùî
êàíàäñüê³ ë³êàð³, ñåðåä ÿêèõ, äî
ðå÷³, º é óêðà¿íö³ çà ïîõîäæåííÿì,
ïðàöþâàëè áåçêîøòîâíî. Öÿ àêö³ÿ
áóëà ïðîâåäåíà çà áåçïîñåðåä-
íüî¿ ï³äòðèìêè óðÿäó Êàíàäè. Ïðî
âèñîêó îö³íêó ñï³ëüíî¿ ðîáîòè ç
íàøèìè êîëåãàìè ç Êàíàäè ñâ³ä-
÷èòü òå, ùî îñîáèñòî Ïðåçèäåíò
íàøî¿ äåðæàâè Ïåòðî Ïîðîøåíêî
çà âàãîìèé âíåñîê ó çáåðåæåííÿ
çäîðîâ’ÿ óêðà¿íñüêèõ âî¿í³â íàãî-
ðîäèâ òðüîõ êàíàäñüêèõ ë³êàð³â
äåðæàâíèìè íàãîðîäàìè. 

Ìè ùèðî âäÿ÷í³ óðÿäó Êàíàäè
çà íàäàíó íàì ñó÷àñíó àïàðàòóðó
âàðò³ñòþ ìàéæå 200 òèñÿ÷ äîëà-
ð³â.

²íòåðâ’þ ïðîâ³â Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ 

Спільно з нашими фахівцями канадські пластичні хірурги прооперували понад 100 пацієнтів, провели більше 
180 реконструктивних втручань, а також проконсультували понад 200 осіб
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Òîãî äíÿ, ÿê ³ çàçâè÷àé, ïîä-
ðóææÿ ïðèéøëî íå ç ïîðîæí³ìè
ðóêàìè: ç êîøèêîì ïèð³æê³â, ÿê³
õâèëèí çà 10-15 ðîç³éøëèñÿ ïî
ïàëàòàõ! Ñï³ëêóþ÷èñü ³ç ïîðàíå-
íèìè, ñòàðåíüêà âñå äîïèòóâàëà-
ñÿ â íèõ, ùî ¿ì ïðèíåñòè íàñòóï-
íîãî ðàçó. Ïîïðè çàïåâíåííÿ, ùî
â íèõ âñå º, âîíà âñå æ ïîîá³öÿëà
ïðèãîòóâàòè õëîïöÿì «÷îãîñü
ñìà÷íåíüêîãî».

– Ãîäóþòü á³éö³â íåïîãàíî, àëå
æ ìè ðîçóì³ºìî, ùî ³íêîëè ¿ì õî-
÷åòüñÿ ÷îãîñü äîìàøíüîãî, – çàç-
íà÷àº Âàëåð³é. – Ó á³ëüøîñò³ òèõ,
õòî òóò ë³êóºòüñÿ, ðîäè÷³ ïðîæèâà-
þòü çà ê³ëüêà ñîòåíü ê³ëîìåòð³â ³
íå ìîæóòü ÷àñòî ¿õ íàâ³äóâàòè. À
Îëåíà â ìåíå â³äì³ííèé êóë³íàð!

Ç ïî÷àòêîì íåîãîëîøåíî¿ â³é-
íè âñ³ â³éñüêîâî-ìåäè÷í³ çàêëàäè
íàøî¿ êðà¿íè áóëè çàïîâíåí³ ïî-

ðàíåíèìè á³éöÿìè. Ì³í³ñòåðñòâî
îáîðîíè âæèâàëî åêñòðåíèõ çà-
õîä³â, ùîá íàëàãîäèòè ¿õíº ë³êó-
âàííÿ. ² â ö³é ñêëàäí³é ñèòóàö³¿
äîïîìîãó íàøèì çàõèñíèêàìè
íàäàëè ñîòí³ òèñÿ÷ ïåðåñ³÷íèõ
ãðîìàäÿí.

Ñåðåä âîëîíòåð³â, ÿê³ äîïîìà-
ãàþòü íàøèì á³éöÿì, ìîæíà çóñ-
òð³òè ³ ëþäåé, ÿê³ é ñàì³ ïîòðåáó-
þòü äîïîìîãè. Æèòåëü Õåðñîíà
Ãðèãîð³é ßí÷åíêî – îäèí ³ç íèõ.

1968 ðîêó â³í ïðîõîäèâ ñëóæ-
áó â ðàäÿíñüê³é àðì³¿. Äåñàíòíè-
êîì. Ï³ä ÷àñ ïðèäóøåííÿ «àíòè-
êîìóí³ñòè÷íîãî çàêîëîòó» â ×åõî-
ñëîâà÷÷èí³ ä³ñòàâ ïîðàíåííÿ.
×åðåç áàãàòî ðîê³â âîíî äàëî ïðî
ñåáå çíàòè, òîæ äîâåëîñÿ àìïóòó-
âàòè íîãè. Îáèäâ³. Â³ò÷èçíÿí³ ïðî-
òåçè éîìó íå ï³äõîäÿòü, à íà
³ìïîðòí³ íåìàº êîøò³â. Òîæ ïåðå-

«УКРАЇНА У НАС ОДНА
І БОРОНИТИ ЇЇ 
ПОВИНЕН КОЖЕН»

Ïåíñ³îíåðè Îëåíà òà
Âàëåð³é Âàðëàìïà÷óêè

÷àñòî â³äâ³äóþòü 
Â³éñüêîâî-ìåäè÷íèé

êë³í³÷íèé öåíòð 
Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó

Óêðà¿íè. 
Àëå íå ÿê ïàö³ºíòè.

Âîíè ïðàãíóòü ÿêîìîãà
÷àñò³øå ïðîâ³äóâàòè

õëîïö³â – ó÷àñíèê³â àí-
òèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-

ö³¿, ÿê³ òóò ë³êóþòüñÿ 



ñóâàºòüñÿ íà ³íâàë³äíîìó â³çêó. Ç
ïî÷àòêîì áîéîâèõ ä³é íà Ñõîä³
êðà¿íè â³í ö³ë³ äí³ ïðîâîäèòü
á³ëÿ ì³ñüêîãî òîðãîâåëüíî-ðîçâà-
æàëüíîãî öåíòðó: çáèðàº ïîæåð-
òâóâàííÿ äëÿ çàõèñíèê³â Óêðà¿íè.

Çà ñëîâàìè Ãðèãîð³ÿ, âîëîí-
òåðñòâóâàòè â³í ïî÷àâ ùå ó êâ³òí³
2014-ãî – ï³ñëÿ òîãî, ÿê «çåëåí³
÷îëîâ³÷êè» îêóïóâàëè Êðèì. Ñïî-
÷àòêó â³í ³ç êîëåãàìè-îäíîäóìöÿ-
ìè ïåðåäàâàâ â³éñüêîâèêàì 79-¿ ³
25-¿ àåðîìîá³ëüíèõ áðèãàä ïðî-
äóêòè õàð÷óâàííÿ, ÷àé, êàâó. À
êîëè ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî âîíè
ïîòðåáóþòü íå ëèøå öüîãî, ïî÷àâ
¿çäèòè ó â³çêó ïî ðèíêàõ ì³ñòà.
Çãîäîì éîìó ñòàëè äîïîìàãàòè
êîëèøí³ ó÷àñíèêè Ìàéäàíó, çîê-
ðåìà, Ñåðã³é Îáèäåöü òà Àíäð³é
Êîâàëåíêî.

– Õî÷à é çð³äêà, àëå áóâàþ ñå-
ðåä õëîïö³â, ÿê³ âîþþòü íà Ñõîä³,
– ãîâîðèòü Ãðèãîð³é Ìèêîëàéî-
âè÷. – Ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè äîäàº
ìåí³ ñèë, îïòèì³çìó ³ â³ðè â íàøó
ñï³ëüíó ïåðåìîãó.

Æèòåëüêà ì³ñòà Ñòàðîêîñòÿí-
òèíîâà, ùî íà Õìåëüíè÷÷èí³, Îê-
ñàíà Ðàäóøèíñüêà – ³íâàë³ä ç
äèòèíñòâà. Ïðîòå ìîëîäà æ³íêà
íàìàãàºòüñÿ æèòè ïîâíîö³ííèì
æèòòÿì: íàâ÷àºòüñÿ â óí³âåðèñòå-
ò³, ÿê æóðíàë³ñò ãîòóº ðåïîðòàæ³
ïðî æèòòÿ ì³ñòà, ïèøå ïîñòè â
ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ. À ç ïî÷àò-
êîì ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿, íàâåñí³

2014 ðîêó, âîíà ñï³ëüíî ç îäíî-
äóìöÿìè ñòâîðèëà ñàìîä³ÿëüíèé
êîëåêòèâ, ÿêèé ïî÷àâ äàâàòè â
ì³ñò³ òà îáëàñò³ áëàãîä³éí³ êîí-
öåðòè. Òîä³, âë³òêó 2014-ãî, á³éöÿì
áðàêóâàëî íàéíåîáõ³äí³øîãî:
áðîíåæèëåò³â, çàõèñíèõ øîëîì³â,
îáìóíäèðóâàííÿ òà áàãàòî ÷îãî
³íøîãî. Òîæ çà êîøòè, ç³áðàí³ ï³ä
÷àñ âèñòóï³â, Îêñàíà òà ¿ ¿ îäíî-
äóìö³ âñå öå êóïóâàëè ³ â³äïðàâ-
ëÿëè â ðàéîí áîéîâèõ ä³é. ² õòîçíà
ñê³ëüêîì íàøèì õëîïöÿì ¿õí³
«áðîíèêè» ÷è øîëîìè âðÿòóâàëè
æèòòÿ?.. Ëèøå ïðîòÿãîì ìèíóëîãî
ðîêó âîíè äîñòàâèëè â ðàéîí áî-
éîâèõ ä³é ïîíàä 20 òîíí ãóìàí³-
òàðíèõ âàíòàæ³â – ïî÷èíàþ÷è â³ä
çàñîá³â îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè ³ çàê³í-
÷óþ÷è ìàñêóâàëüíèìè ñ³òêàìè òà
ãðóáêàìè-áóðæóéêàìè. Ó ö³é áëà-
ãîðîäí³é ñïðàâ³ Îêñàí³ äîïîìàãà-
þòü ³ íàéð³äí³ø³ ëþäè – áàòüêè.

Îëåíà Ìîêðåí÷óê íàðîäèëàñÿ
â Äîíåöüê³é îáëàñò³. Â÷èòåëþâà-
ëà, çãîäîì ïåðåêâàë³ô³êóâàëàñÿ
íà æóðíàë³ñòà ³ îñòàíí³ì ÷àñîì –
äî ïîä³é íà Ìàéäàí³ – î÷îëþâàëà
³íôîðìàö³éíèé â³ää³ë Âñåóêðà¿í-
ñüêîãî ñîþçó îá’ºäíàíü ºâàíãåëü-
ñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â, à òà-
êîæ ôàêóëüòåò æóðíàë³ñòèêè
Êè¿âñüêîãî õðèñòèÿíñüêîãî óí³-
âåðñèòåòó.

– Ç ïî÷àòêîì áîéîâèõ ä³é íà
Äîíáàñ³ äîñòàâëÿëà á³éöÿì 72-¿
ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè áëàãîä³é-

íó äîïîìîãó, – ðîçïîâ³äàº æ³íêà.
– À âîñåíè 2015-ãî ñòâîðèëà ãðó-
ïó «Ñîëäàòñüêà ïîøòà», äî ÿêî¿
óâ³éøëè íåáàéäóæ³ äî ïðîáëåì
îáîðîíö³â Óêðà¿íè ëþäè. Ðàçîì ç
íèìè ðîçâîçèìî ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ, ïðåäìåòè ïåðøî¿ íåîáõ³ä-
íîñò³, ³íø³ ðå÷³, ÿê³ ð³äí³ ïåðåäà-
þòü ñâî¿ì ÷îëîâ³êàì òà ñèíàì.

Öþ æ³íêó çíàþòü íàâ³òü ó òèõ
ï³äðîçä³ëàõ, ÿê³ äèñëîêóþòüñÿ â
íàéãàðÿ÷³øèõ òî÷êàõ Äîíáàñó:
ïîïðè âèñîêó éìîâ³ðí³ñòü ïîòðà-
ïèòè ï³ä îáñòð³ëè ç ì³íîìåò³â ÷è
íàâ³òü «Ãðàä³â», âîíà ïðèâîçèòü
íàøèì õëîïöÿì ïðîäóêòè õàð÷ó-
âàííÿ, à âçèìêó ùå é òåïë³ ðå÷³.
Ïðè öüîìó «Ñîëäàòñüêà ïîøòà»
äîïîìàãàº òàêîæ ³ æèòåëÿì íàñå-
ëåíèõ ïóíêò³â íåïîäàë³ê ë³í³¿ ðîç-
ìåæóâàííÿ, ùî ôàêòè÷íî â³äð³-
çàí³ â³ä öèâ³ë³çîâàíîãî ñâ³òó. Äó-
æå ÷àñòî ì³ñöåâ³ íå ìàþòü çìîãè
íàâ³òü õë³áà êóïèòè. Ó Îëåíè Ìîê-
ðåí÷óê ÷åòâåðî ä³òåé, òðîº îíóê³â,
ÿê³ òåæ ïîòðåáóþòü ¿ ¿ óâàãè òà
îï³êè. Âîíà íåîäíîðàçîâî ïîò-
ðàïëÿëà â ñèòóàö³¿, êîëè ¿ ¿ æèòòÿ
âèñ³ëî íà âîëîñèí³. Àëå öÿ ìóæíÿ
æ³íêà ââàæàº, ùî äîïîêè íà íà-
ø³é çåìë³ ïåðåáóâàþòü îêóïàíòè,
ïîòð³áíî áîðîòèñü çà ¿ ¿ çâ³ëüíåí-
íÿ.

Íàøèì ñîëäàòàì äîïîìàãà-
þòü ³ ä³òè. Íàïðèêëàä, ó÷àñíèêè
äèòÿ÷îãî ãóðòêà àâ³àìîäåëþâàí-
íÿ, ç³ Ëüâîâà âèãîòîâèëè äëÿ
Çáðîéíèõ Ñèë 15 áåçï³ëîòíèõ ë³-
òàëüíèõ àïàðàò³â. Ä³òè, çà ñëîâà-
ìè êåð³âíèêà ãóðòêà, ïðàöþþòü ó
ìàéñòåðí³ ö³ëèìè äíÿìè. ¯ì,
çâ³ñíî, äîïîìàãàþòü ³ äîðîñë³
ëüâ³â’ÿíè. Áåçï³ëîòíèêè âîíè ïå-
ðåäàþòü íà Äîíáàñ ÷åðåç âîëîí-
òåð³â.

²ç ñàìîãî ïî÷àòêó ïðîòèñòîÿí-
íÿ ðîñ³éñüê³é àãðåñ³¿ äîïîìîãó
íàøèì á³éöÿì íàäàº êîëåêòèâ
Áîáðèíåöüêî¿ àâòîìîá³ëüíî¿
øêîëè. ¯¿ ïðàö³âíèêè ðàçîì ç ³í-
øèìè æèòåëÿìè Áîáðèíöÿ ÷àñ
â³ä ÷àñó â³äïðàâëÿþòü ó ðàéîí
ÀÒÎ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ, ðå-
ìîíòóþòü òåõí³êó äëÿ â³éñüêîâèõ
÷àñòèí. Çîêðåìà, äëÿ 3-ãî îêðå-
ìîãî ïîëêó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà-
÷åííÿ.
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– ß ï³äòðèìóþ çâ’ÿçîê ³ç îêðå-
ìèìè îô³öåðàìè ö³º¿ ÷àñòèíè ³
òîìó çíàþ ïðî ò³ ïðîáëåìè, ÿê³
âèíèêàþòü â íàøèõ çåìëÿê³â, –
ãîâîðèòü äèðåêòîð àâòîøêîëè Âî-
ëîäèìèð Âîëêîòðóá. – Ìè, çâè-
÷àéíî, íå ÷àð³âíèêè, ùîá îäíèì
ðóõîì âèð³øóâàòè ¿õ. Àëå äåùî
ìîæåìî çðîáèòè. Íàïðèêëàä, â³ä-
ðåìîíòóâàòè àâòîìîá³ëü, ïåðåäà-
òè òó ÷è ³íøó çàï÷àñòèíó, ÿêî¿
õëîïö³ íå ìîæóòü çíàéòè íà ì³ñö³.

Îñîáîâèé ñêëàä ï³äðîçä³ëó,
ÿêèì êîìàíäóº êàï³òàí Ìàêñèì
Áðÿí÷èêîâ, ìàáóòü, íå ðàç äîá-
ðèì ñëîâîì çãàäóâàâ ïàíà Âîëî-
äèìèðà òà éîãî êîëåã. Äðóæí³ ñòî-
ñóíêè âèíèêëè ³ ç îñîáîâèì ñêëà-
äîì Êðèâîð³çüêîãî áàòàëüéîíó
òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè, ÿêèé
òåæ ïåðåáóâàº â çîí³ àíòèòåðî-
ðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿.

Íàëàãîäæåíà ñï³âïðàöÿ ³ ç
Áîáðèíåöüêèì ðàéîííèì â³éñüê-
êîìàòîì, ÿêîìó âàæêî ñàìîòóæ-
êè âèð³øèòè âñ³ ò³ ïðîáëåìè, ùî
âèíèêàþòü ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ
òàê çâàíèõ ìîá³ë³çàö³éíèõ õâèëü.
Îäíà ç íèõ – òðàíñïîðòíà. Ð³÷ ó
òîìó, ùî ï³ñëÿ âñ³õ «ðåôîðì»,
ïðîâåäåíèõ ó ïîïåðåäí³ ðîêè,
â³éñüêêîìàò³âö³ çàëèøèëèñÿ,
ìîæíà ñêàçàòè, áîñèìè ³ ãîëèìè.
Òîæ çà â³äñóòíîñò³ àâòîìîá³ëÿ íå
ñïðîìîæí³ íàâ³òü äîñòàâèòè ìî-
á³ë³çîâàíèõ íà ïîë³ãîí, äå âîíè
ïðîõîäÿòü ï³äãîòîâêó ïåðåä â³ä-
ïðàâêîþ â çîíó ÀÒÎ. 

– Íå áóëî âèïàäêó, ùî ìè á
çâåðíóëèñÿ äî Âîëîäèìèðà Þð³-
éîâè÷à ïî äîïîìîãó, à â³í íàì
â³äìîâèâ, – êàæå â³éñüêîâèé êî-
ì³ñàð ðàéîíó ï³äïîëêîâíèê Ìè-
êîëà Êàï³òîíåíêî. – ² öå ïðè òîìó,
ùî ïàëüíå ñüîãîäí³ º äîâîë³
äîðîãèì, ÿ âæå íå êàæó ïðî
àìîðòèçàö³éí³ âèòðàòè. Ïðîòå íà
â³éñüêîâèé ïîë³ãîí Øèðîêèé Ëàí,
ùî â ñóñ³äí³é Ìèêîëà¿âñüê³é îá-
ëàñò³, ìè äîñòàâëÿºìî õëîïö³â
â÷àñíî.

Àâòîøêîëà íàäàº îô³öåðàì
ÐÂÊ ïðèì³ùåííÿ, äå âîíè îðãàí³-
çîâóþòü ³ ïðîâîäÿòü â³éñüêîâî-
ïàòð³îòè÷í³ çàõîäè, çîêðåìà, çóñ-
òð³÷³ ì³ñöåâî¿ ìîëîä³ ç âîÿêàìè,
êîòð³ ïîâåðíóëèñÿ ç ðàéîíó áîéî-
âèõ ä³é. Íàëàãîäæåíà ñï³âïðàöÿ ³
ç ãðîìàäñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ «Âå-
òåðàíè-ïðèêîðäîííèêè». Ïðàö³â-
íèêè øêîëè äîïîìàãàþòü ó ñòâî-
ðåíí³ ìóçåþ ïðè ì³ñöåâ³é øêîë³,
ï³äòðèìóþòü ãðîìàäñüêó îðãàí³-
çàö³þ «Àäðåíàë³í» – ìîëîä³æíèé
êëóá, ÷ëåíè ÿêîãî çàéìàþòüñÿ
ìîòîêðîñîì. Çîêðåìà, íàäàëè ¿ì
ïðèì³ùåííÿ äëÿ çáåð³ãàííÿ ¿õ-
íüîãî îáëàäíàííÿ. Áåçêîøòîâíî.

Âë³òêó 2014 ðîêó ðîäèíó Âîë-
êîòðóá³â ñï³òêàëî ñòðàøíå ãîðå –
çàãèíóâ Â³òàë³é, ìîëîäøèé áðàò
Âîëîäèìèðà. Â³í, ñîëäàò âæå çãà-

äóâàíîãî 3-ãî ïîëêó ñïåöïðèçíà-
÷åííÿ, ðàçîì ç áîéîâèìè ïîáðà-
òèìàìè ïåðåáóâàâ íà Äîíáàñ³, äå
âèêîíóâàâ â³äïîâ³äàëüí³ çàâäàí-
íÿ: ó 2014-ìó çâ³ëüíÿâ â³ä áîéî-
âèê³â ì³ñòà ³ ñåëà Äîíå÷÷èíè, îáî-
ðîíÿâ ëóãàíñüêèé àåðîïîðò. Á³ëÿ
²ëîâàéñüêà ðàçîì ç³ ñâî¿ì ï³äðîç-
ä³ëîì ïîòðàïèâ ó òàê çâàíèé «êî-
òåë». Ïðè âèõîä³ ç íüîãî áóâ ñìåð-
òåëüíî ïîðàíåíèé âîðîæèì ñíàé-
ïåðîì. Ïîñìåðòíî íàãîðîäæåíèé
îðäåíîì «Çà ìóæí³ñòü» 3-ãî ñòó-
ïåíÿ. 

– Ïàì’ÿòü ïðî áðàòà çîáî-
â’ÿçóº ìåíå îñîáèñòî ³ ìî¿õ äðóç³â
äîïîìàãàòè íàøèì çàõèñíèêàì, –
êàæå Âîëîäèìèð Þð³éîâè÷. 

Òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü òðèâàº íåî-
ãîëîøåíà â³éíà ïðîòè Óêðà¿íè.
Òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü íàø³ ñîëäàòè
ñòðèìóþòü çíàõàáí³ëîãî âîðîãà.
Ëþäè, ïðî ÿêèõ ìè ðîçïîâ³ëè, íå
íåñóòü ñëóæáè íà áëîêïîñòàõ, íå
çíèùóþòü äèâåðñàíò³â. Òà âîíè
ðîáëÿòü çíà÷íèé âíåñîê ó çì³ö-
íåííÿ íàøî¿ îáîðîíîçäàòíîñò³,
çîêðåìà òàê, ÿê ïîäðóææÿ Âàð-
ëàìïà÷óê³â, – ï³äáàäüîðþþòü
á³éö³â, äåìîíñòðóþ÷è ¿ì ïîâàãó
âñüîãî óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. 

Ñåðã³é Çß×ÓÊ

Григорій Янченко з перших днів 
бойових дій на Сході країни збирає

допомогу для захисників України

Колектив Бобринецької автошколи
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Ситуація особливо загостри-
лася, коли розпочалася антитеро-
ристична операція на території 
Донецької та Луганської облас-
тей. Із проведенням демобіліза-
ції звільнених офіцерів стало ще 
більше, а питання їхньої перепід-
готовки й досі залишається невре-
гульованим.  Але це не означає, 
що все зовсім погано. Президент 
Міжнародного фонду соціальної 
адаптації Володимир Рубцов роз-
повів, що Королівство Норвегія 
вже 12 років поспіль сприяє у пе-
репідготовці українських військо-
вослужбовців запасу, допомагає 
їм опановувати мирні спеціаль-

ності. І за весь цей час дипломи 
державного зразка за різними 
напрямами отримали понад вісім 
тисяч звільнених військовослуж-
бовців Збройних Сил України та 
інших військових формувань.

Самі норвезькі дипломати від-
значають, що навіть ті військо-
вослужбовці, хто вже в запасі, 
завжди є важливим кадровим ре-
сурсом для будь-якої країни. І цей 
ресурс потрібно правильно вико-
ристовувати.

Надзвичайний і Повноважний 
Посол Королівства Норвегія в 
Україні та Білорусі Йон Елведал 
Фредріксен зазначив, що пере-

підготовка українських військо-
вослужбовців є найбільш стійким 
двостороннім проектом між краї-
нами. Він наголосив на геополі-
тичній обстановці в Україні і за-
значив, що міжнародна підтримка 
нам особливо потрібна, особливо 
в умовах проведення антитеро-
ристичної операції на Донбасі. 

Важливо, що ці курси дозво-
ляють не тільки набути нову ци-
вільну спеціальність, а й зняти 
психологічну напругу. Адже в лю-
дей, які багато років перебували у 
військовому середовищі і викону-
вали специфічну роботу, завжди 
є осторога перед цивільним жит-

Офіцери, звільнені з військової служби або які готуються до звільнення, 
мають право на безкоштовну професійну перепідготовку. 
Але в державі ніколи не вистачало на це коштів

ЖИТТЯ ПІСЛЯ СЛУЖБИ
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тям.  Вони переживають, що мо-
жуть стати незатребуваними піс-
ля звільнення, тож переймаються 
майбуттям.

Але, як кажуть психологи, жит-
тя після служби не закінчується, 
а офіцер після звільнення в запас 
може посісти високе становище 
в суспільстві і мати належний со-
ціальний статус. Потрібно про-
сто налаштувати себе на активне 
життя. 

Тому в основу норвезького 
проекту покладено професійну 
перепідготовку цільової групи на 
цивільні спеціальності, що корис-
туються попитом на ринку пра-
ці України, сприяння учасникам 
проекту у правовій та соціальній 
адаптації до умов життя у грома-
дянському суспільстві. Заняття 
проводяться в навчальних закла-
дах України за сприяння норвезь-
кого університету Нурланда. 

Загалом випускники отриму-
ють три документи: свідоцтво про 
професійну перепідготовку дер-
жавного зразка (від навчального 
закладу України), спільний серти-
фікат університету Нурланда та 
українського навчального закла-
ду, спільний диплом Міністерства 
закордонних справ і Міністерства 
оборони Норвегії.

 Під час професійної перепід-
готовки учасники проекту отри-
мують допомогу в правовій адап-
тації, психологічній реабілітації, 
працевлаштуванні та організації 
власного бізнесу. Це завдання по-
кладено на громадські організації, 
фонди, державні установи, місце-
ву адміністрацію та підприємства 
малого бізнесу, а координатором 
є Міжнародний фонд соціальної 
адаптації. Проект фінансується 
Міністерством закордонних справ 
Норвегії за участю українських 

партнерів проекту. Їхня частина 
витрат становить не менше 20 від-
сотків від загального обсягу фі-
нансування з норвезького боку.

Важливо, що наші партнери 
поставили вимогу, що учасника-
ми проекту можуть бути як вій-
ськовослужбовці, так і члени їх-
ніх сімей. Така практика широко 
застосовується в європейських 
країнах.  Врахований і гендерний 
чинник. Кількість жінок і членів 
сімей військовослужбовців у 
кожному семестрі має становити 
не менше 30 відсотків від загаль-
ної чисельності учасників проек-

ту. Всі учасники професійної пе-
репідготовки повинні мати вищу 
освіту (не нижче «бакалавра») і 
бути не старше 50 років. Усі кан-
дидати на участь у проекті про-
ходять індивідуальну співбесіду і 
тестування.

Нині до проекту залучено 12 
вищих навчальних закладів Укра-
їни, два з яких в Києві, решта в ре-
гіонах. Також у підготовці беруть 
участь різні громадські та комер-
ційні організації, власники бізне-
су, центри зайнятості тощо.

Ігор ПАРУБСЬКИЙ

Учасниками Проекту 
з професійної 

перепідготовки
можуть бути 

як військовослужбовці, 
так і члени їхніх сімей



50

КРИМ – ЦЕ УКРАЇНА

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | червень 2016 року

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАКРИМ – ЦЕ УКРАЇНА ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

Консолідація навколо Надії Вік-
торівни патріотично налаштова-
них політиків та громадських ак-
тивістів повинна значно посилити 
протидію проросійським силам, 
які будь-що намагатимуться із 
середини нашої країни руйнува-
ти її державність. На жаль, і досі 
серед відомих українських діячів 
достатньо персонажів, які живуть 
за рахунок російського капіталу і 
керуються принципом «гроші не 
пахнуть». З другого боку, українські 
патріоти мають діяти виважено, із 
прорахуванням ситуації на багато 
кроків вперед, завчасно виявляю-
чи, коли їхня рішуча позиція щодо 
важливих для країни питань може 
бути використана симпатиками 
Путіна на шкоду Україні.   

Треба звернути увагу на кон-
цептуально важливу подію – Во-
лодимир Путін, звільнивши Надію 
Савченко, майже вперше пішов на 

поступки антипутінській коаліції. 
Це є ключовим моментом, який 
не можна втратити. Майже одра-
зу після звільнення Надії Савчен-
ко 27 травня 2016 року російський 
лідер Володимир Путін, перебу-
ваючи з візитом у Греції, зробив 
заяву, що Росія ні з ким не обго-
ворюватиме повернення Криму 
Україні: «Що стосується Криму, це 
питання, ми вважаємо, закрите 
остаточно. Це історичне рішення 
людей, які мешкають у Криму». 
І тут нам нині не можна помили-
тися. Кожен українець повинен 
чітко раз і назавжди усвідомити, 
що займатися врегулюванням 
ситуації на Сході нашої країни, за-
бувши про Крим, – це боротися з 
наслідками хвороби, а не лікувати 
ї ї саму. Саме тепер необхідно всі-
ляко активізувати кримську про-
блематику в ході переговорного 
процесу. 

На жаль, Україна поки що про-
грає Російській Федерації в інфор-
маційній боротьбі. Зокрема, під 
час спілкування з мешканцями 
Криму, які періодично приїздять 
на материкову Україну заради вре-
гулювання правових питань (пере-
оформлення паспортів, оформ-
лення свідоцтв про народження, 
легетимізація атестатів про освіту 
тощо), стає зрозумілим, що існує 
декілька міфів, в які досі вірять ба-
гато мешканців півострова. 

Перший – всі події, які відбу-
ваються останнім часом в Україні, 
– це не боротьба українського на-
роду за краще життя, а інспірована 
США боротьба з Росією. Тут мож-
на на противагу поставити просте 
питання: невже країна із часткою 
у світовій економіці у 15% (США) 
має настільки побоюватися країну, 
частка якої становить трошки біль-
ше 3%, тобто Російську Федерацію? 

МІСІЯ ЗДІЙСНЕННА

25 травня 2016 року в Україну 
повернулася з російської в’язниці 
народний депутат України, 
українська льотчиця Надія Савченко
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До цього можна додати, що частка 
фінансів Росії у сукупних світових 
активах становить аж 1%. 

Інший міф, у який вірять люди 
на території півострова – відсут-
ність російських регулярних військ 
на Донбасі. Цей міф швидко роз-
валюється, коли постає питання 
щодо походження зброї та боєпри-
пасів на окупованих територіях. 

Ще один міф – про легетим-
ність так званого «референдуму» 
у Криму руйнується просто, коли 
згадується про силове захоплення 
приміщення парламенту та уряду 
Криму.  

Аналіз ситуації показує, що до-
бровільне повернення Криму Ро-
сією на даному етапі є практично 
нереальним. Утім, і легалізувати 
на міжнародному рівні захопле-
ний півострів Кремль також не 
може. Отже, про повернення Росії 
на міжнародну арену в ролі адек-
ватного цивілізованого суб’єкта з 
анексованим Кримом керівникам 
Російської Федерації годі й думати. 
Тому у розв’язанні даного питання 
російська сторона зацікавлена не 
менше за Україну.

На жаль, віддати, як забрали, 
півострів не є можливим, оскільки 
свої ж не зрозуміють, а ось повер-
нути Крим поступово є місією ціл-
ком здійсненною. Треба підібрати 
формулу такого процесу. Як варі-
ант перехідною моделлю віднов-
лення справедливості в контексті 
повернення Криму Україні може 
стати тимчасовий статус Криму в 
складі своєрідної конфедерації з 
Росією. Я

к відомо, конфедерація може 
складатися з країн-членів, що тим-
часово делегують свій суверенітет, 
які у своїх повноваженнях вважа-
ються цілком суверенними і зали-

шають право на вихід. Ключовим 
тут є право на вихід. Ось цим пра-
вом на вихід зі складу конфеде-
рації з Росією міг би скористатися 
Крим, а після того повернутися 
до України. Слід додати, що варі-
ант конфедерації може створити 
і певне підґрунтя для перегляду 
взаємовідносин окупованого пів-
острова з материковою Україною. 
Попри бравурні заяви російської 
сторони та колабораціоністської 
влади Криму щодо належного за-
безпечення анексованої україн-
ської території електроенергією, 
питною водою та налагодженої 
транспортної логістики, ситуація 

не така вже й райдужна, а без під-
тримки з континенту півострів очі-
кує дуже сумна перспектива.   

Виникає запитання, який ме-
ханізм допоможе реалізувати ви-
щезгаданий сценарій повернення 
Криму Україні через проміжний 
етап конфедерації? Насправді ні-
чого нового вигадувати не треба. 
Відповідь вже тривалий час лунає з 
уст як президента Росії, так і від його 
поплічників. Необхідним є внесен-
ня змін до конституції РФ в частині 
створення автономних прав для 
Криму через конфедерацію з Росі-
єю. Ще одним чинником, який має 
полегшити діалог РФ із цивілізова-
ним світом, є амністія політв’язнів, 
а також осіб, які переслідуються за 
так званий екстремізм, причому 
їм у провину ставлять діяльність, 
яку вони здійснювали ще за часів 
української влади в Автономній 
Республіці Крим. І тільки після цьо-
го можна перейти до розмов про 
перспективу зняття санкцій з Росії, 
а до того предметом дискусії може 
бути лише збільшення санкційного 
тиску.   

Сергій МЕЛЬНИК

Аби анексувати Крим, 
Російська Федерація ввела 
на український півострів 
регулярні війська 

Кожен українець пови-
нен чітко раз і назавжди 
усвідомити, що займа-
тися врегулюванням 

ситуації на Сході нашої 
країни, забувши про 
Крим, – це боротися 

з наслідками хвороби, 
а не лікувати ї ї саму
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²ñòîð³ÿ íàøî¿ Êîíñòèòóö³¿ ñÿ-
ãàº ãëèáèíè â³ê³â. ¯¿ ï³äãðóíòÿì º
òàê³ â³äîì³ ñâ³òîâ³ ïàì’ÿòêè ïðà-
âîâî¿ êóëüòóðè, ÿê «Ðóñüêà ïðàâ-
äà», «Ëèòîâñüê³ ñòàòóòè».

Áåçïîñåðåäí³ì ïî÷àòêîì ³ñòî-
ð³¿ óêðà¿íñüêèõ êîíñòèòóö³é ââà-
æàþòü 5 êâ³òíÿ 1710 ðîêó, êîëè â
ì. Áåíäåðàõ (ñó÷àñíà òåðèòîð³ÿ
Ðåñïóáë³êè Ìîëäîâà) áóëî çà-
òâåðäæåíî äîêóìåíò ï³ä íàçâîþ
«Ïðàâîâèé óñòð³é òà êîíñòèòóö³ÿ
â³äíîñíî ïðàâ ³ â³ëüíîñòåé Â³é-
ñüêà Çàïîðîçüêîãî, óêëàäåí³ ÿñíî-

âåëüìîæíèì ïàíîì Ïèëèïîì Îð-
ëèêîì, íîâîîáðàíèì ãåòüìàíîì
Â³éñüêà Çàïîð³çüêîãî, ³ ãåíåðàëü-
íîþ ñòàðøèíîþ, ïîëêîâíèêàìè, à
ð³âíî æ ³ ñàìèì Â³éñüêîì Çàïî-
ðîçüêèì, ñõâàëåí³ îáîìà ñòîðîíà-
ìè ³ ñêð³ïëåí³ íàéÿñí³øèì ãåòü-
ìàíîì íà â³ëüíèõ âèáîðàõ óðî-
÷èñòîþ ïðèñÿãîþ ðîêó Áîæîãî
1710 êâ³òíÿ ï’ÿòîãî ó Áåíäåðàõ».

Ó ï³äãîòîâö³ ïðîåêòó êîíñòèòó-
ö³¿ 1710 ðîêó, îêð³ì ãåòüìàíà
Ïèëèïà Îðëèêà, áðàëè òàêîæ
ó÷àñòü À. Âîéíàðîâñüêèé, Ã. Ãåð-

«Ïàêòè é êîíñòèòóö³¿ çàêîí³â òà âîëüíîñòåé Â³éñüêà
Çàïîðîçüêîãî», ùî áóëè íàïèñàí³ éîãî ãåòüìàíîì
Ïèëèïîì Îðëèêîì, àáî òàê çâàíà Êîíñòèòóö³ÿ
Ïèëèïà Îðëèêà 1710 ðîêó, º îäí³ºþ ç ïåðøèõ êîí-
ñòèòóö³é ªâðîïè

Базис суспільного і
державного устрою



íèê, Ê. Ãîðä³ºíêî òà ³íø³ â³äîì³
ïðåäñòàâíèêè ÿê â³éñüêîâèõ, òàê ³
äóõîâíèõ ê³ë òîãî÷àñíîãî óêðà¿í-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

ßñêðàâîþ ñòîð³íêîþ ³ñòîð³¿ óê-
ðà¿íñüêèõ êîíñòèòóö³é º ïåð³îä
ÓÍÐ-ÇÓÍÐ (1917-1921 ðð.), êîëè
áóëî óõâàëåíî íèçêó êîíñòèòóö³é-
íèõ àêò³â (÷îòèðè Óí³âåðñàëè Óê-
ðà¿íñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, Êîí-
ñòèòóö³ÿ ÓÍÐ, çàêîíè ÓÍÐ ïðî äåð-
æàâí³ ñèìâîëè, ãðîìàäÿíñòâî,
íàö³îíàëüíî-ïåðñîíàëüíó àâòî-
íîì³þ òîùî; Òèì÷àñîâèé îñíîâ-
íèé çàêîí ÇÓÍÐ, ¿ ¿ çàêîíîäàâñòâî;
Àêò çëóêè â³ä 22 ñ³÷íÿ 1919 ð.;
êîíñòèòóö³éí³ àêòè Óêðà¿íñüêî¿
äåðæàâè ãåòüìàíà Ïàâëà Ñêîðî-
ïàäñüêîãî), à òàêîæ íèçêà êîíñòè-
òóö³éíèõ ïðîåêò³â, çîêðåìà ïðî-
åêò Êîíñòèòóö³¿ ÓÍÐ ïðîôåñîðà
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó Îòòî
Åéõåëüìàíà (1920 ð.), ïðîåêò Êîí-
ñòèòóö³¿ ÓÍÐ äîêòîðà Ñòåïàíà
Áàðàíà (1920 ð.).

Íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ³ñòî-
ð³¿ óêðà¿íñüêèõ êîíñòèòóö³é º àêòè
êîíñòèòóö³éíîãî õàðàêòåðó Êàð-
ïàòñüêî¿ Óêðà¿íè òà äîêóìåíòè
Óêðà¿íñüêî¿ ãîëîâíî¿ âèçâîëüíî¿
ðàäè 1940-1950 ðîê³â.

Конституційній процес 
в незалежній Україні

Ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ íåçàëåæ-
íîñò³ Óêðà¿íè 1991 ðîêó ðîçïî÷à-
ëàñÿ êîï³òêà ðîáîòà, ñïðÿìîâàíà
íà ñòâîðåííÿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿
äåðæàâè.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî öÿ ðîáî-
òà ðîçïî÷àëàñÿ â³äðàçó æ ï³ñëÿ
ïðîãîëîøåííÿ Äåêëàðàö³¿ ïðî
äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò Óêðà¿íè.
Îòæå, ñêëàäíèé ³ òðèâàëèé êîí-
ñòèòóö³éíèé ïðîöåñ ìàº ñâîþ
³ñòîð³þ, ÿêó òåæ íåîáõ³äíî çíàòè. 

24 æîâòíÿ 1990 ðîêó Âåðõîâíà
Ðàäà óõâàëèëà ïîñòàíîâó «Ïðî
Êîì³ñ³þ ïî ðîçðîáö³ íîâî¿ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ», çã³äíî ç
ÿêîþ ö³é êîì³ñ³¿ áóëî äîðó÷åíî
ñòâîðèòè ðîáî÷³ ãðóïè ç ï³äãîòîâ-
êè îêðåìèõ ðîçä³ë³â ïðîåêòó
Êîíñòèòóö³¿, çàëó÷èâøè äî íèõ
ïðîâ³äíèõ â÷åíèõ ³ ôàõ³âö³â ç â³ä-
ïîâ³äíèõ ãàëóçåé çíàíü. Ïåðåä
Ïðåçèä³ºþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè áó-
ëî ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ âíåñ-
òè íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿

Ðàäè â ãðóäí³ 1990 ðîêó Êîíöåï-
ö³þ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿.

1 ëèñòîïàäà 1990 ðîêó íà ïåð-
øîìó çàñ³äàíí³ êîì³ñ³¿ ïî ðîç-
ðîáö³ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ áóëî íà-
ãîëîøåíî, ùî íîâèé Îñíîâíèé
Çàêîí íà êîíñòèòóö³éíîìó ð³âí³
çàêð³ïèòü îñíîâí³ ïîëîæåííÿ
Äåêëàðàö³¿ ïðî äåðæàâíèé ñóâå-
ðåí³òåò Óêðà¿íè, ñòàíå íàä³éíèì
ôóíäàìåíòîì ðîçáóäîâè ñóâå-
ðåííî¿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè.

4 ãðóäíÿ 1990 ðîêó â³äáóëîñÿ
÷åðãîâå çàñ³äàííÿ Êîíñòèòóö³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè, íà
ÿêîìó áóëî ðîçãëÿíóòî ïðîåêò
Êîíöåïö³¿ íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà-
¿íè, ðîçðîáëåíèé ðîáî÷îþ ãðó-
ïîþ Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿.

Íàñòóïíå çàñ³äàííÿ Êîíñòèòó-
ö³éíî¿ êîì³ñ³¿ â³äáóëîñü ó ëþòîìó
1991 ðîêó, íà íüîìó îáãîâîðþ-
âàâñÿ ïðîåêò Êîíöåïö³¿ íîâî¿
Êîíñòèòóö³¿ ç óðàõóâàííÿì çàóâà-
æåíü ³ ïðîïîçèö³é, ùî áóëè âèñ-
ëîâëåí³ äåïóòàòàìè, â÷åíèìè-
þðèñòàìè òà ³íøèìè ôàõ³âöÿìè.

22 òðàâíÿ 1991 ðîêó Âåðõîâíà
Ðàäà ðîçãëÿíóëà Êîíöåïö³þ íîâî¿
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ äîðó÷èëà
êîì³ñ³¿ ïî ðîçðîáö³ íîâî¿ Êîíñòè-
òóö³¿ äîîïðàöþâàòè ¿ ¿ ç óðàõóâàí-
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Ðîáîòà ùîäî ñòâîðåííÿ
íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ äåð-
æàâè ðîçïî÷àëàñÿ â³ä-
ðàçó æ ï³ñëÿ ïðîãîëî-
øåííÿ Äåêëàðàö³¿ ïðî
äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò
Óêðà¿íè 

Перша конституція України – «Угоди та
домовленості між гетьманом Пилипом
Орликом та Військом Запорозьким
(Конституція Пилипа Орлика)»
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íÿì îáãîâîðåííÿ ³ âèíåñòè äëÿ
ñõâàëåííÿ íà çàñ³äàííÿ Âåðõîâ-
íî¿ Ðàäè, ÿêå â³äáóëîñÿ 19 ÷åðâíÿ
1991 ðîêó.

Â³äïîâ³äíî äî ñõâàëåíî¿ Êîí-
öåïö³¿ 1 ëèïíÿ 1992 ðîêó Âåðõîâ-
íîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè áóâ ðîçãëÿíó-
òèé ïðîåêò íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿
íàøî¿ äåðæàâè. Áóëî ïðèéíÿòå
ð³øåííÿ âèíåñòè éîãî íà âñåíà-
ðîäíå îáãîâîðåííÿ. Çà äåê³ëüêà
ì³ñÿö³â äî êîì³ñ³¿ íàä³éøëî ìàé-
æå ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷ çàóâàæåíü ³
ïðîïîçèö³é.

8 æîâòíÿ 1993 ðîêó Âåðõîâíà
Ðàäà óõâàëèëà ïîñòàíîâó, â³äïî-
â³äíî äî ÿêî¿ ïðîåêò íîâî¿ Êîí-
ñòèòóö³¿ ìàâ áóòè äîîïðàöüîâà-
íèé çà ðåçóëüòàòàìè âñåíàðîäíî-
ãî îáãîâîðåííÿ òà îáãîâîðåííÿ ó
Âåðõîâí³é Ðàä³. Îñòàòî÷íèé âàð³-
àíò ïðîåêòó íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ Óê-
ðà¿íè, äîîïðàöüîâàíèé Êîíñòèòó-
ö³éíîþ êîì³ñ³ºþ, áóâ äàòîâàíèé
26 æîâòíÿ 1993 ðîêó. Òàêèì ÷è-
íîì, ñàìå öüîãî äíÿ ïðàêòè÷íî
çàâåðøèâñÿ ïåðøèé åòàï êîíñòè-
òóö³éíîãî ïðîöåñó â Óêðà¿í³.

Êîíñòèòóö³éíèé ïðîöåñ â Óê-
ðà¿í³ âñòóïèâ ó ñâ³é äðóãèé åòàï
ëèøå 20 âåðåñíÿ 1994 ðîêó, êîëè
Âåðõîâíà Ðàäà ñâîºþ ïîñòàíîâîþ
âèçíà÷èëà ÷èñåëüíèé ñêëàä (ó
ê³ëüêîñò³ 40 îñ³á) êîì³ñ³¿ ç îïðà-
öþâàííÿ ïðîåêòó íîâî¿ Êîíñòèòó-
ö³¿ Óêðà¿íè.

Ç ìåòîþ ïðèñêîðåííÿ ïðîöåñó
äîîïðàöþâàííÿ íàÿâíèõ ìàòåð³-
àë³â, âèâ÷åííÿ ³ óçàãàëüíåííÿ ï³ä-
ãîòîâëåíèõ àëüòåðíàòèâíèõ ïðî-
åêò³â íîâî¿ Êîíñòèòóö³¿ (à ¿õ áóëî
äî äåñÿòè) ðîçïîðÿäæåííÿì

28 червня 1996 року Верховна Рада України після довготривалих дебатів
прийняла чинну Конституцію України – Основний Закон держави

Людина, її права і свободи проголошені конституційним пріоритетом Української держави
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Ñï³âãîë³â Êîíñòèòóö³éíî¿ êîì³ñ³¿
– Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ³ Ãîëîâè
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 19
÷åðâíÿ 1995 ðîêó áóëî ñòâîðåíî
ðîáî÷ó ãðóïó Êîíñòèòóö³éíî¿ êî-
ì³ñ³¿.

28 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó Âåðõîâíà
Ðàäà Óêðà¿íè ï³ñëÿ äîâãîòðèâàëèõ
äåáàò³â ïðèéíÿëà ÷èííó    Êîíñòè-
òóö³þ Óêðà¿íè – Îñíîâíèé Çàêîí
äåðæàâè. Ñë³ä íàãàäàòè, ùî êîí-
ñòèòóö³éíèé ïðîöåñ ó íàø³é äåð-
æàâ³ òðèâàâ ï’ÿòü ðîê³â. Â³í, ïî ñó-
ò³, ðîçïî÷àâñÿ â³ä ìîìåíòó ïðîãî-
ëîøåííÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñ-
ò³, à ðåàëüíå ñòâîðåííÿ Îñíîâíîãî
Çàêîíó çàïî÷àòêîâàíå ï³äïèñàí-
íÿì Êîíñòèòóö³éíîãî  äîãîâîðó
ì³æ Ïðåçèäåíòîì òà Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ 8 ÷åðâíÿ 1995 ðîêó.

Íà òîé ÷àñ ïðåäìåòîì íàé-
á³ëüø ãîñòðèõ ñóïåðå÷îê ì³æ äå-
ïóòàòàìè, ôðàêö³ÿìè, ïðåäñòàâ-
íèêàìè ð³çíèõ ïîë³òè÷íèõ òå÷³é
ïîñòàëè ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ ïðî
ñòðóêòóðó òà âëàäí³ ïîâíîâàæåí-
íÿ çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè, äîö³ëü-
í³ñòü ³íñòèòóòó ïðåçèäåíòñòâà â
Óêðà¿í³ òà ïðî ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü.

Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî åôåêòèâ-
í³ñòü íàøîãî Îñíîâíîãî Çàêîíó,

éîãî çíà÷óù³ñòü ³ ä³ºâ³ñòü áàãàòî
â ÷îìó çàëåæàëè â³ä òîãî, ÿê âèð³-
øóâàëèñÿ íàçâàí³ âèùå ïèòàííÿ.
Íåð³äêî âèñëîâëþâàëèñü ä³àìåò-
ðàëüíî ïðîòèëåæí³ ïîãëÿäè,
äåê³ëüêà ðàç³â ïàðëàìåíò ïåðå-
áóâàâ íà ìåæ³ êðèçè, îñîáëèâå
çàêîíîäàâ÷å íàïðóæåííÿ âèêëè-
êàëè ïèòàííÿ ³íñòèòóö³¿ ïðåçè-
äåíòñòâà òà ñòðóêòóðè çàêîíîäàâ-
÷îãî îðãàíó.

Ïðèá³÷íèêè ñèëüíî¿ ïðåçè-
äåíòñüêî¿ âëàäè âáà÷àëè â í³é
çàïîðóêó åôåêòèâíî¿ ïðîòèä³¿
çàãðîçàì ñóñï³ëüíî¿ äåñòàá³ë³çà-
ö³¿, ïîë³òè÷íîìó ñåïàðàòèçìó.
Âîíè âèõîäèëè ç òîãî, ùî óêðà¿í-
ñüêå ñóñï³ëüñòâî ïîòðåáóº ºäèíî¿
³íòåãðóþ÷î¿ ñèëè, íàä³ëåíî¿ øè-
ðîêèìè ïîâíîâàæåííÿìè.

Ó õîä³ äåáàò³â âèñëîâëþâà-
ëèñü ³ ïðîòèëåæí³ äóìêè – ïðî
íåïðèïóñòèì³ñòü çàêîíîäàâ÷îãî
çàêð³ïëåííÿ ñèëüíî¿ ïðåçèäåíò-
ñüêî¿ âëàäè â Óêðà¿í³, ùî á ìîã-
ëî, íà ¿õíþ äóìêó, ïðèâåñòè
äî àâòîðèòàðèçìó é óçóðïàö³¿
âëàäè. 

Òàêîæ, ñóïåðå÷êè ðîçãîðíó-
ëèñü íàâêîëî ïèòàííÿ ïðî äâîïà-
ëàòíèé ïàðëàìåíò – Íàö³îíàëüí³
çáîðè ç Ïàëàòè äåïóòàò³â òà Ñåíà-

òó, ÿê öå ïåðåäáà÷àëîñÿ ïðîåê-
òîì Êîíñòèòóö³¿ â³ä 11 áåðåçíÿ
1996 ðîêó. Ó ñâ³ò³ ïîøèðåíà äóì-
êà, ùî ñàìå äâîïàëàòíèé ïàðëà-
ìåíò ñïðèÿº îïòèì³çàö³¿ çàêîíî-
äàâ÷îãî ïðîöåñó: âåðõíÿ ïàëàòà
ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè äåðæàâè,
ñâîºþ ïîì³ðêîâàí³ñòþ ³ íàâ³òü
êîíñåðâàòèçìîì óð³âíîâàæóº ðà-
äèêàëüí³ ð³øåííÿ íèæíüî¿ ïàëà-
òè, ÿêà âèðàæàº ³íòåðåñè ðåã³îí³â
³ ïàðò³é.

Íåçâàæàþ÷è íà ñóïåðå÷íîñò³ ³
ñêëàäíîñò³, ÿê³ âèðóâàëè ï³ä ÷àñ
îáãîâîðåííÿ ãîëîâíèõ ïîëîæåíü
Îñíîâíîãî Çàêîíó íàøî¿ äåðæà-
âè, ïðèéíÿòòÿ Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿-
íè 28 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó ñïðèÿëî
ïîøèðåííþ ñåðåä óêðà¿íö³â óñâ³-
äîìëåííÿ äåðæàâíî¿ ñóâåðåí-
íîñò³ òà ñóñï³ëüíî¿ ºäíîñò³.

Головні конституційні права
Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè ñòâîðåíà

íà âëàñíîìó íàö³îíàëüíîìó ´ðóí-
ò³, âîäíî÷àñ óâ³áðàëà íàäáàííÿ
ñâ³òîâî¿ ïîë³òèêî-ïðàâîâî¿ äóì-
êè, çàãàëüíîâèçíàí³ ì³æíàðîäíî-
ïðàâîâ³ ñòàíäàðòè, ùî çàñâ³ä÷èëî
ïðèíàëåæí³ñòü íàøî¿ äåðæàâè
äî ñ³ì’¿ öèâ³ë³çîâàíèõ äåìîêðà-
òè÷íèõ êðà¿í, ¿ ¿ ïðàãíåííÿ ñòàòè

Конституцією закріплені гарантії функціонування духовної сфери життєдіяльності суспільства і людини



ã³äíèì ÷ëåíîì ñâ³òîâîãî ñï³âòî-
âàðèñòâà.

Çàêð³ïëþþ÷è îñíîâè ñó÷àñíî-
ãî ñóñï³ëüíîãî ³ äåðæàâíîãî óñò-
ðîþ, Îñíîâíèé Çàêîí ñòâîðèâ
êîíñòèòóö³éíèé ïðîñò³ð äëÿ ïî-
äàëüøîãî äåìîêðàòè÷íîãî ³ ñîö³-
àëüíîãî ðîçâèòêó Óêðà¿íè.

Ïîíÿòòÿ ïðàâ ëþäèíè â³äîáðà-
æàº òîé ôàêò, ùî çà êîæíîþ îñî-
áîþ âèçíàºòüñÿ ïåâíèé êîìïëåêñ
ïðèðîäíèõ íåâ³ä’ºìíèõ ïðàâ ³
ñâîáîä, ÿê³ çóìîâëþþòüñÿ ñàìèì
ôàêòîì ³ñíóâàííÿ ëþäèíè òà ìà-
þòü ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê ãàðàíò³ÿ ¿ ¿
ã³äíîñò³.

Äëÿ òîãî, ùîá óñâ³äîìèòè ñóò-
í³ñòü ïðàâ, ñâîáîä òà îáîâ’ÿçê³â
ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà, ñë³ä çâåð-
íóòèñÿ íàñàìïåðåä äî ñàìîãî
çì³ñòó Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè, äî òèõ
ïðèíöèïîâèõ ïîëîæåíü, ÿê³ â í³é
çàêð³ïëåí³.

Ïåðøå, íà ùî âàðòî çâåðíóòè
óâàãó, öå ãóìàí³ñòè÷íà ñïðÿìîâà-
í³ñòü Êîíñòèòóö³¿. Íà çì³íó áàãà-
òîð³÷íîìó äèêòàòó äåðæàâè,
áåççàñòåðåæíîìó ïð³îðèòåòó çà-
ãàëüíîäåðæàâíèõ ³íòåðåñ³â íàä
îñîáèñòèìè ïðèéøëî íîâå áà-
÷åííÿ, ñóòü ÿêîãî ïîëÿãàº â òîìó,

ùî íàéâèùîþ ñîö³àëüíîþ ö³íí³ñ-
òþ âèçíàíà ëþäèíà, ¿ ¿ æèòòÿ ³
çäîðîâ’ÿ, ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü, íåäî-
òîðêàíí³ñòü ³ áåçïåêà. Îòæå, ëþ-
äèíà, ¿ ¿ ïðàâà ³ ñâîáîäè ïðîãîëî-
øåí³ êîíñòèòóö³éíèì ïð³îðèòå-
òîì Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè. Âîíè
âèçíà÷àþòü ¿ ¿ çì³ñò ³ ñïðÿìîâà-
í³ñòü ä³ÿëüíîñò³. Äåðæàâà òàêîæ
â³äïîâ³äàº ïåðåä ãðîìàäÿíàìè çà
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ìåæ³ ÿêî¿ âèçíà-
÷àþòüñÿ çàêîíîäàâ÷èìè àêòàìè.

Ïðàâà ëþäèíè ó Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè ´ðóíòóþòüñÿ íà êîíöåïö³¿
ïðèðîäíîãî ïðàâà, â³äïîâ³äíî äî
ÿêî¿ ïðàâà ëþäèíè íå äàðîâàí³
äåðæàâîþ, à ò³ëüêè âèçíàþòüñÿ
íåþ. Âîíè º ïðèðîäíèìè ³ òîìó –
íåâ³ä÷óæóâàíèìè ³ íåïîðóøíè-
ìè. Âîäíî÷àñ â Óêðà¿í³ ãàðàíòó-
ºòüñÿ äåðæàâíèé çàõèñò ïðàâ ³
ñâîáîä ãðîìàäÿíèíà, à òàêîæ, ùî

äóæå âàæëèâî, êîæåí ìàº ïðàâî
ñàìîñò³éíî áóäü-ÿêèìè íå çàáî-
ðîíåíèìè çàêîíîì çàñîáàìè çà-
õèùàòè ñâî¿ ïðàâà ³ ñâîáîäè â³ä
ïîðóøåíü òà ïðîòèïðàâíèõ ïîñÿ-
ãàíü. 

Îñíîâíèé Çàêîí âïåðøå ó â³ò-
÷èçíÿí³é ³ñòîð³¿ ïðîãîëîøóº
ïðèíöèï íåâè÷åðïíîñò³ ïðàâ ³
ñâîáîä ëþäèíè òà ¿õíüî¿ íåñêàñî-
âàíîñò³. Óïåðøå êîíñòèòóö³éíî
áóëî çàêð³ïëåíî ïðàâî íà æèòòÿ,
à òàêîæ ïðàâî íà ñâîáîäó äóìêè ³
ñëîâà, â³ëüíå âèÿâëåííÿ ñâî¿õ
ïîãëÿä³â ³ ïåðåêîíàíü, ïðàâî çáè-
ðàòè, çáåð³ãàòè, âèêîðèñòîâóâàòè
³ ïîøèðþâàòè ³íôîðìàö³þ. Êîíñ-
òèòóö³ÿ äàðóâàëà ïðàâî íà ñâîáî-
äó ïåðåñóâàííÿ, â³ëüíèé âèá³ð
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ, ïðàâî â³ëüíî
çàëèøàòè òåðèòîð³þ Óêðà¿íè òà
ïðàâî ãðîìàäÿí ó áóäü-ÿêèé ÷àñ
ïîâåðíóòèñÿ íà Áàòüê³âùèíó.

Ò³ñíî ïîâ’ÿçàíå ç ïðàâàìè ëþ-
äèíè ³ ñó÷àñíå ðîçóì³ííÿ äåðæà-
âè, ¿ ¿ ïðèçíà÷åííÿ òà ôóíêö³¿ ó
äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³. Íî-
âîþ ñòàëà ñàìà îñíîâîïîëîæíà
êîíñòèòóö³éíà õàðàêòåðèñòèêà
Óêðà¿íè ÿê ñóâåðåííî¿ ³ íåçàëåæ-
íî¿, äåìîêðàòè÷íî¿, ñîö³àëüíî¿,
ïðàâîâî¿ äåðæàâè.

Çà ñâîºþ ñóòòþ ñîö³àëüíà äåð-
æàâà º âëàäíèì îðãàíîì óñüîãî
ñóñï³ëüñòâà ³ íå ìîæå âèêîðèñòî-
âóâàòèñÿ â ³íòåðåñàõ éîãî ÷àñòè-
íè ÷è îêðåìèõ ëþäåé. Òàêà äåð-
æàâà âèêîíóº ³íòåãðàö³éíó ðîëü
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Â Êîíñòèòóö³¿ çíàéøëè
ñâîº âèð³øåííÿ íàé-
á³ëüø âàæëèâ³, ïðèíöè-
ïîâ³, çàãàëüí³ ïèòàííÿ,
ïîâ’ÿçàí³ ç îáîðîíîþ
êðà¿íè – ñòàòòÿ 65 íàãî-
ëîøóº: «Çàõèñò Â³ò÷èç-
íè, íåçàëåæíîñò³ òà òå-
ðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³
Óêðà¿íè º îáîâ’ÿçêîì
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè»
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ùîäî ñóñï³ëüñòâà ³ íå ïîâèííà
ìàòè í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç êëàñîâè-
ìè ÷è îñîáèñòèìè äèêòàòóðàìè.

Çä³éñíåííÿ ïðèíöèïó ñîö³àëü-
íî¿ äåðæàâè âèìàãàº éîãî îïòè-
ìàëüíîãî ïîºäíàííÿ ç ïðèíöè-
ïîì ïðàâîâî¿ äåðæàâè. Ó Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè çàêð³ïëåí³ íàéâàæ-
ëèâ³ø³ îçíàêè-ïðèíöèïè ïðàâîâî¿
äåðæàâè: âåðõîâåíñòâî ïðàâà,
ïîä³ë äåðæàâíî¿ âëàäè íà çàêî-
íîäàâ÷ó, âèêîíàâ÷ó ³ ñóäîâó, âçà-
ºìíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü äåðæàâè ³
îñîáè, íåïðèïóñòèì³ñòü ïîðó-
øåííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä îñîáè.

Ñë³ä íàãîëîñèòè, ùî ñóòü ïðà-
âîâî¿ äåðæàâè íå ëèøå ó çàêî-
íîñëóõíÿíîñò³ ãðîìàäÿí. Òîìó
ïðèíöèïó «âåðõîâåíñòâà çàêîíó»
íåäîñòàòíüî. Â³í ìàº áóòè äîïîâ-
íåíèé ïðèíöèïîì ïðàâîçàêîí-
íîñò³, ÿêèé îáìåæóº çàêîíîäàâ÷ó
âëàäó ³ âèìàãàº, ùîá çàêîíè íå
ïîðóøóâàëè íåâ³ä’ºìíèõ ïðàâ
ëþäèíè. Áåç äîòðèìàííÿ «ïðèí-
öèïó ïðàâîçàêîííîñò³» çàêîíè çà
ïåâíèõ óìîâ ìîæóòü ñàíêö³îíó-
âàòè ñâàâ³ëëÿ, òîáòî ìîæóòü ìàòè
àíòèïðàâîâèé õàðàêòåð. Êîìï-
ëåêñ ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè â ö³ëî-
ìó â³äïîâ³äàº ïîëîæåííÿì Ì³æ-
íàðîäíîãî ïàêòó ïðî åêîíîì³÷í³,
ñîö³àëüí³ òà êóëüòóðí³ ïðàâà,
Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî ãðîìà-
äÿíñüê³ ³ ïîë³òè÷í³ ïðàâà òà Ôà-
êóëüòàòèâíîãî ïðîòîêîëó äî Ì³æ-
íàðîäíîãî ïàêòó ïðî ãðîìàäÿí-
ñüê³ ³ ïîë³òè÷í³ ïðàâà, ÿê³ ðàòèô³-
êîâàí³ Óêðà¿íîþ. 

Ïîºäíàííÿ â äåðæàâ³ âèìîã
ùîäî äîòðèìàííÿ ïðèíöèï³â ÿê
ñîö³àëüíî¿, òàê ³ ïðàâîâî¿ äåðæà-
âè ìîæëèâå ëèøå òîä³, êîëè ä³-
ÿëüí³ñòü äåðæàâè â³äáóâàºòüñÿ
â³äïîâ³äíî äî ïðàâîâèõ çàêîí³â,
þðèäè÷íîþ áàçîþ ÿêèõ º Êîíñòè-
òóö³ÿ. Çàêîíîäàâåöü, ïðèéìàþ÷è
íîâ³ çàêîíè, íå ìîæå ïîñòóïèòè-
ñÿ ïðèíöèïàìè í³ ïðàâîâî¿, í³ ñî-
ö³àëüíî¿ äåðæàâè, îñê³ëüêè ïðàâà
³ ñâîáîäè ëþäèíè é ãðîìàäÿíèíà
ìîæóòü áóòè ãàðàíòîâàí³ ëèøå ó
ðàç³ äîòðèìàííÿ âèìîã ñîö³àëü-
íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî, êð³ì
áåçïîñåðåäíüîãî âèçíàííÿ íàøî¿
äåðæàâè ñóâåðåííîþ, íåçàëåæ-

íîþ, äåìîêðàòè÷íîþ, ñîö³àëüíîþ
³ ïðàâîâîþ, Êîíñòèòóö³ÿ îïîñå-
ðåäêîâàíî òàêîæ âèçíàº Óêðà¿íó
ùå é íàö³îíàëüíîþ ³ ñâ³òñüêîþ
äåðæàâîþ.

Íàö³îíàëüíîþ íàøà äåðæàâà
º íàñàìïåðåä çà ïîõîäæåííÿì. Ó
Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè 1996 ðîêó
âò³ëåíî ³äåþ ñòâîðåííÿ ñóâåðåí-
íî¿, äåìîêðàòè÷íî¿, ñàìîñò³éíî¿,
ñïðàâåäëèâî¿ ³ ñîáîðíî¿ äåðæàâè
– ãîëîâíî¿ ìåòè óêðà¿íñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî ðóõó óïðîäîâæ
áàãàòüîõ ñòîë³òü.

Ñâ³òñüêèé õàðàêòåð íàøî¿ äåð-
æàâè â Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè âèç-
íà÷àºòüñÿ òåæ îïîñåðåäêîâàíî.
Òàê, ó ñòàòò³ 35 Îñíîâíîãî Çàêîíó
ðàçîì ³ç ïðîãîëîøåííÿì ïðàâà
íà ñâîáîäó ñâ³òîãëÿäó é â³ðîñïî-
â³äàííÿ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî öåðêâà
³ ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿ â Óêðà¿í³ â³-
äîêðåìëåí³ â³ä äåðæàâè, à øêîëà
â³ä öåðêâè, ³ æîäíà ðåë³ã³ÿ íå ìî-
æå áóòè âèçíàíà äåðæàâîþ ÿê
îáîâ’ÿçêîâà, òîáòî äåðæàâíà.

Âàæëèâèì äîñÿãíåííÿì ó âò³-
ëåíí³ ïðèíöèïó íàðîäíîãî ñóâå-
ðåí³òåòó º çàêð³ïëåííÿ â Êîíñòè-
òóö³¿ Óêðà¿íè ïð³îðèòåòíîñò³ áåç-
ïîñåðåäíüîãî çä³éñíåííÿ âëàäè
íàðîäîì (áåçïîñåðåäíüîãî íàðî-
äîâëàääÿ, áåçïîñåðåäíüî¿ äå-
ìîêðàò³¿). Çàêð³ïëåííÿ ïð³îðèòå-
òó áåçïîñåðåäíüîãî íàðîäîâëàä-
äÿ ñåðåä ³íøèõ âèä³â âëàäè º êðî-

êîì óïåðåä ïîð³âíÿíî ç ïîïåðåä-
í³ìè ðàäÿíñüêèìè êîíñòèòóö³ÿ-
ìè, ÿê³ íàäàâàëè ïåðåâàãó çä³é-
ñíåííþ äåðæàâíî¿ âëàäè ÷åðåç
ñèñòåìó Ðàä. 

Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè çàêð³ï-
ëþº íàéâàæëèâ³ø³ ïðèíöèïè ñóñ-
ï³ëüíîãî ëàäó êðà¿íè: ãóìàí³çì,
ñóâåðåíí³ñòü, äåìîêðàòèçì, êîí-
ñòèòóö³éí³ñòü, çàêîíí³ñòü, ïîë³-
òè÷íèé, åêîíîì³÷íèé òà ³äåîëî-
ã³÷íèé ïëþðàë³çì (áàãàòîìàí³ò-
í³ñòü), ð³âí³ñòü ãðîìàäÿí, ñîö³àëü-
íó ñïðÿìîâàí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ
³ ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà òîùî.

Ïðîãðåñèâíå çíà÷åííÿ ìàº
âèçíàííÿ ïîëîæåíü Êîíñòèòóö³¿
Óêðà¿íè íîðìàìè ïðÿìî¿ ä³¿. Öå
îçíà÷àº, ùî êîíñòèòóö³éí³ ïðèïè-
ñè âïëèâàþòü íà ñóñï³ëüí³ â³äíî-
ñèíè áåçïîñåðåäíüî ³ íå ïîòðåáó-
þòü äîäàòêîâèõ êîíêðåòèçóþ÷èõ,
ðîç’ÿñíþâàëüíèõ, ïðîöåñóàëüíèõ
àêò³â òîùî. Ãàðàíòóºòüñÿ ñóäîâèé
çàõèñò êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ òà
ñâîáîä ëþäèíè ³ ãðîìàäÿíèíà
áåçïîñåðåäíüî íà ï³äñòàâ³ Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè.

Òàêèì ÷èíîì, ïðèéíÿòòÿ íîâî¿
Êîíñòèòóö³¿ 28 ÷åðâíÿ 1996 ðîêó
çíàìåíóâàëî âñòóï Óêðà¿íè ó íî-
âèé åòàï ðîçâèòêó â íàïðÿìêó
ñòâîðåííÿ äåìîêðàòè÷íî¿ ñîö³-
àëüíî¿ ïðàâîâî¿ äåðæàâè íîâîãî
ãóìàí³ñòè÷íîãî òèïó. 

ªâãåí³é ÑÈÄÎÐÎÂ
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ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

В Конституції закріплено принцип пріоритетності безпосереднього здійснення
влади народом через вибори та референдуми
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 Нагрудні знаки: «Ветеран війни» (учасник бойових 
дій), «За вільну Україну. АТО», «Відмінник захисту Вітчизни», 
«Гвардійський».

Пам’ятні нагрудні знаки: «Захисник України ЗСУ», «Захис-
ник України ВДВ», «Обов’язок виконано з честю. Генштаб ЗСУ» 
та «Зведений загін Повітряних Сил України», «За оборону До-
нецького аеропорту», «За оборону Луганського аеропорту».

Медалі: «За участь у бою», «Сильному духом», «Учасник 
АТО», «За оборону Маріуполя», «За оборону Дебальцевого» 
сектор С, «Перемога за нами» сектори А, Б, М та С, «За благо-
дійну діяльність», «За бездоганну медичну службу», «За воїн-
ську доблесть», «Військова розвідка. За вільну Україну», «Учас-
ник бойових дій», «Патріот України» та «Патріотка України», 
«Авдіївка, промзона. Стояли на смерть».

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

Починаючи з 2002 року, компанія ТОВ 
«Гарант і партнери»  виготовила для 
військового відомства понад 20 тисяч 
заохочувальних відзнак та нагород. Це 
добре відомий на ринку України виробник 
нагородної та сувенірної продукції. 
Серед замовників — державні установи, 
волонтерські організації, спортивні 
товариства і клуби, комерційні підприємства, 
рекламні агенції. Серед особливих замовлень 
–спеціальні нагороди бійцям АТО

Медаль – 
«Авдіївка, 

промзона. Стояли 
на смерть»

Медаль – 
«Перемога за 

нами» сектор А

Медаль – 
«Перемога за 

нами» сектор M

Медаль – 
«Учасник АТО»

ПАМ’ЯТЬ, ВИКАРБУВАНА ПАМ’ЯТЬ, ВИКАРБУВАНА 
В МЕТАЛІВ МЕТАЛІ

Орден: «Патріот України».
Генеральний директор ТОВ «Гарант і 

партнери» Юрій Альшевський каже, що 
потреба в таких медалях виникла тому, 
що нагородити бійця, який скажімо, не є 
кадровими військовим, а пішов на фронт 
під час мобілізації, державною нагородою 
дуже важко, а відомчою — просто немож-
ливо. Бо спочатку необхідно скласти і на-
дати спеціальне подання до штабу. Штаб 
своєю чергою погоджує список нагоро-
джених з вищим командуванням, усе це 
триває не один місяць. Тому єдиним спо-
собом якомога швидше відзначити бійця 
за подвиг є нагорода саме таких громад-
ських організацій, — пояснює Юрій Аль-
шевський. – Бійців нагороджують на лінії 
фронту організації – Об’єднання патріотів 
«Сильні духом», а також  «Побратими Укра-
їни» і «Спілка учасників АТО». Адже чимало 
людей ідуть захищати державу за пере-
конаннями, ризикуючи життям. Всі мої 
співробітники слідкують за подіями, які 
відбуваються на Сході країни. Безперечно, 
нас вражають дії цих мужніх захисників 
держави. До мене зверталось багато моїх 
знайомих, що брали участь в АТО, і саме 
тому ми вважали за необхідне розробити 
та виготовити недержавні нагороди для 
учасників бойових дій. Ці нагороди були 
розроблені як авторським колективом 
компанії, так і реальними учасниками бо-
йових дій. Тому дуже важливим є мораль-
не заохочення. Тим більше, що нагорода 
залишається на все життя.

– Пане Юрію, згадайте перші дер-
жавні та відомчі нагороди, які вироби-
ла компанія для Міністерства оборони 
України?

– Першою нагородою, яка була роз-
роблена та виготовлена компанією, став 
нагрудний знак «Бойовий плавець». Іс-
торія виникнення цього знака досить 
цікава. До мене звернулись військовос-
лужбовці одного з бойових підрозді-
лів з метою створення нагрудного зна-
ка який відображає специфіку їхньої 
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військово-професійної діяльності. Ми зібрались разом 
та розробили макет. Після погодження обох сторін ви-
готовили відзнаку, яка й започаткувала нашу спільну 
діяльність. Ще у грудні 2012 року відбулося засідання 
Комісії державних нагород та геральдики, згідно з рі-
шенням якої 35 міністерств та відомств отримали нові 
емблеми та відомчі заохочувальні відзнаки. Саме в цей 
час у Міністерстві оборони України наполегливо взяли-
ся за створення власних нагород. Авторський колектив 
компанії розробив дизайн галереї відомчих нагород 
Міноборони з урахуванням побажань замовника. Це, 
зокрема, медалі: «За зразкову службу», «Знак пошани», 
«За військову доблесть», «10 років сумлінної служби», 
«15 років сумлінної служби», «20 років сумлінної служ-
би», «Ветеран служби».

– Чи є нагорода у вигляді медалі або ордена само-
достатньою? Чи варто додавати якісь преференції?

– Тут слід диференціювати рівень кожної нагороди, 
тобто за який подвиг чи вчинок був нагороджений вій-
ськовослужбовець. Можна отримати нагороду за сумлін-
ну службу, а можна отримати нагороду за мужність та ге-
роїзм, що були проявлені у боях. Звісно, мають бути певні 
преференції для нагороджених військовослужбовців за 
активну діяльність у боях.

Нагороди — це еквівалент заслуг, за які їх отримано, 
тому вони повинні бути гідні цих заслуг, бути предметом 
гордості нагороджених. Адже і нагорода має бути так 
само достойною героя, як і герой нагороди. Кожний наш 
виріб — це ваша заслуга. Ми із задоволенням викарбову-
ємо в металі емоції і пам’ять для всіх поколінь.

– Багато наших читачів чули про запро-
вадження вашою компанією для силових ві-
домств нових нагород. Яких саме?

 – Нещодавно для захисників Авдіївської 
промзони компанія спеціально виготовила ме-
даль. Бійці сміливо захищають там рідну зем-
лю. Це не державна нагорода, але відстоявши 
ніч під ворожими обстрілами з великокалібер-
них гармат та мінометів, непогано вранці отри-

мати хоча б такі відзнаки. На аверсі 
написано: «Авдіївка, промзона». І на 
реверсі: «Стояли на смерть».

Змінюється символіка орденів і 
медалей, але й досі вони залишають-
ся найпопулярнішими відзнаками за 
мужність у бою, старанність у праці, 
мудрість в управлінні. Зараз автор-
ський колектив компанії ініціював 
випуск двох орденів. Серед них «Ли-
царський Хрест України». Його випуск 
започатковано у січні 2016 року з ме-
тою нагородження людей, які брали 
участь у боях на Сході країни та вияви-
вили при цьому мужність, хоробрість 
та незламність духу. Орден «Лицар-
ський Хрест України» є бойовою недер-

жавною нагородою, призначеною 
насамперед, для солдатсько-
сержантського складу.

Випуск ордена «Бойовий во-
лонтер України – янгол світла та до-

бра» започатковано у січні 2016 року з 
метою нагородження волонтерів, які 

проводили волонтерську діяльність у зоні 
проведення бойових дій.

Записав Вячеслав ПЕТРОВСЬКИЙ

вівівівів йсйсйсйськькькькововововво-о-о-о-прпрпрп
тататата ррррозозозозроророробибибибилллл
гогогогототототовивививилилилили в в ввідідідд
дідідідід яляляляльньньньнь ісісісістьтьтьть. . ЩЩЩЩЩ
КоКоКоКоК мімімімісісісісії ї її дедедедед ржржржржж
шешешешеннннннннямямямям яяя якокококоо
емемемеме блблблблемемемемми ии и и татататат   
чачачач сс сс уу уу МіМіМіМ нінінн стстстс ееее

НАГОРОДИ ВІЙНИ

Міністр оборони України генерал армії України 
Степан Полторак нагородив військовослужбовців Збройних Сил 
України, які увійшли до складу підрозділу ЛИТПОЛУКРБРИГ у місті 
Люблін (Республіка Польща). Українські офіцери одержали відомчі 
нагороди та відзнаки «За військову доблесть» та «За зразкову службу»

Генеральний директор 
ТОВ «Гарант і партнери» 

Юрій Альшевський
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29 червня виповниться 110 років 
з дня народження генерала армії 
Івана Черняховського, відомого та 
прославленого воєначальника, чиїм ім’ям 
названо головний військовий виш країни – 
Національний університет оборони України

Життя Івана Даниловича бага-
то разів висіло на волосині: в 30-ті 
роки дивом не загинув у катівнях 
НКВС як «ворог народу»,  в роки ві-
йни могли вкоротити віку не лише 
ворожі кулі, а й  «смотрящі» від 
Сталіна.  

Він не боявся вступати в су-
перечки не лише з ними, а й з ви-
щими начальниками, особливо, 
коли йшлося про людські  життя. 
Недаремно його любили солда-
ти: ті, кому довелося зустріча-
тись із командувачем, згадували 
його як надзвичайно чемного у 
стосунках з підлеглими, ніхто не 
чув образливого слова на свою 
адресу. Йому не судилося в мар-
шальських погонах  пройти Крас-
ною площею на Параді перемоги 
на чолі військ 3-го Білоруського 
фронту, з якими визволяв Білору-
сію і Литву, а згодом штурмував і 
рубежі Східної Прусії: генерал не 
дожив до перемоги якихось 80 
днів. 

Він увійшов у підручники іс-
торії  не лише як один із найтала-
новитіших воєначальників Другої 
світової війни, а й як найбільш 
людяний серед них.

«Приховав своє соціальне 
походження…»

Народився майбутній команду-
вач фронту в червні 1906 року не-
подалік Умані – у  селі Оксанина. В 
сімї, крім Іванка, було ще четверо 
дітей. Батько  працював у місце-
вого поміщика конюхом, і коли 
той купив 1914 року садибу в селі 
Вербова, що на Вінниччині, родина 
Черняховських теж переїхала туди.

З початком Першої світової ві-
йни батька відправили на фронт, 
де  він дістав важку контузію і не-
забаром повернувся додому. Коли 
хлопчині виповнилося 13 років, 
Данило Миколайович захворів на 
тиф і  помер. А за тиждень похова-
ли і матір, тож п’ятеро малолітніх 
дітей враз осиротіли…

З 1920 року в Іванка розпоча-
лося самостійне життя: він вла-
штувався робітником у залізничне 
депо станції Вапнярка, потім пра-
цював у Новоросійську. 1924-го 
вступив до лав Червоної армії, че-
рез рік став курсантом Одеського 
піхотного училища. Потім коман-
дував навчальним взводом, бата-
реєю. 1936-го з відзнакою закінчив 

МАРШАЛ, 
який залишився 
генералом... 

військову академію і був призна-
чений начальником штабу танко-
вого батальйону, а за рік – коман-
диром.

До речі, під час навчання до ака-
демії надійшов лист, у якому се-
кретар Томашпільського райкому 
партії Пескид звинувачував Чер-
няховського в тому, що він «при-
ховав своє соціальне походження, 
видаючи себе за сина бідного се-
лянина». При цьому автор листа 
вимагав «суворо покарати брехуна 
і лицеміра, який є ворожим аген-
том». Звісно, що після таких звину-
вачень Іван Данилович потрапив 
у поле зору НКВС, а його життя 
висіло на волосині. На щастя, на 
календарі був ще не 1937-й… Чер-
няховський добре запам’ятає все, 
що йому довелося тоді пережити. 
І коли з часом од нього вимагати-
муть обмовити свого заступника, 
він категорично відмовиться це 
робити, знову ризикуючи життям.

Війну підполковник Черняхов-
ський зустрів командиром 28-ї 
танкової дивізії, яка дислокувала-
ся у Прибалтиці. Буквально в пер-
ші місяці війни дивізія бере участь 
в оборонних  боях під Шауляєм, 
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на Західній Двіні, під Сольцями та 
Новгородом. У цей же час офіцер 
отримує звання полковника.

                                   

Неочікуване призначення
Війна для  Черняховського, 

як і для більшості командирів і 
бійців Червоної армії, виявилася 
цілковитою несподіванкою. Звіс-
но, довелося відступати разом з 
усією армією. Але це був добре 
спланований, організований від-
ступ, коли дивізія вела оборонні 
бої, всіляко стримуючи перева-
жаючого в живій силі та техніці 
ворога.  

Перші дні війни виявилися для 
нас надзвичайно трагічними. Це 
було обумовлено і тим, що  окре-
мі генерали й маршали не лише 
не організували ворогу належну 
відсіч, а й своєю поведінкою сія-
ли у військах паніку. А от Черня-
ховський менше ніж за рік був 
нагороджений двома орденами 
Червоного Прапора!..

У червні 1942 року його  ви-
кликають до Москви і  признача-
ють командиром 18-го корпусу, 
що діяв на Воронезькому фронті 
і яким командував генерал Ми-
кола Ватутін.  А вже в липні – під 
час засідання військової ради 
60-ї армії – просто до зали, де 
воно проходило, зателефонував 
Верховний Головнокомандувач. І 
повідомив, що замість генерал-
лейтенанта Антонюка «від сьо-
годні армією командує генерал 
Черняховський». Це рішення було 
викликане тим, що Антонюк не 
впорався з командуванням…

У вересні 1943 року війська 
60-ї розсікли стратегічний фронт 
гітлерівців, вийшовши північніше 
Києва до Дніпра. За 25 днів вони 
подолали понад 300 кілометрів і 
форсували його. До речі, разом зі 
своїми бійцями – в одному з чов-
нів – був і командарм…

За форсування найбільшої 
водної артерії України 306 бійців 
і командирів армії удостоїлися 
звання Героя Радянського Союзу. 
Серед них був і Черняховський. У 
поданні на присвоєння чергово-
го військового звання команду-
вач фронту Георгій Жуков, який, 
як відомо,  був досить скупим на 
похвалу підлеглих, навесні 1944-
го писав: «За своїми знаннями 
і умінням керувати військами 
командувач 60-ї армії генерал-
лейтенант Черняховський цілком 
заслуговує звання генерал-
полковник. У порівнянні 
з Москаленком, Гречком і 
Рибалком стоїть набагато 
вище. Просимо присвоїти 
тов. Черняховському зван-
ня генерал-полковника». А через 
кілька місяців – 28 червня 1944 
року – командарм отримує зван-
ня генерала армії.

18 лютого 1945 року автомо-
біль генерала потрапив під ар-
тобстріл,  він був смертельно по-
ранений… 

В газеті «Червона зірка», яка 
мала вийти друком 19 лютого, 
вже було набране повідомлення 
про присвоєння Івану Данилови-
чу звання маршала Радянсько-
го Союзу. Позаяк це звання по-

смертно не присвоювалося, за 
вказівкою Сталіна його зняли з 
друку. За словами Олега Черня-
ховського, його мати навіть ба-
чила кітель з маршальськими по-
гонами, який приносили батькові 
для примірки. Є інформація і про 
те, що прізвище генерала армії 
було внесене до списків тих, кого 
Сталін планував нагородити ор-
деном Перемоги. А таких вияви-
лося не так уже й багато…

 

Сергій ЗЯТЬЄВ

Генералу Черняховському 
не судилося в маршальських 

погонах пройти на Параді 
перемоги на чолі військ 

3-го Білоруського фронту, 
з якими визволяв Білорусію 
і Литву, а згодом штурмував 

і рубежі Східної Прусії: 
генерал не дожив 

до перемоги 80 днів
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Затишне приміщення під 
назвою «УКРОП» очікуванням 
цілком відповідало: букетики 
свіжого кропу замість квітів при-
крашали кожен столик. Єдине, що 
викликало питання, то це картини 
із зображенням гольфістів. Вони 
були всюди. Хазяїн кафе Віктор 
Гладкий відразу «розставив всі 
крапки над «і».

 – До початку кримських  по-
дій теперішній «УКРОП» успішно 
виконував функцію місця зустрі-
чі членів Запорізького гольф-
клубу, представником якого є і 
я, – пояснив Віктор. – Змагання 

Прямуючи повз заклад 
з креативно-кумедною 

вивіскою «Годуємо 
з 9.00 до 21.00. Після 

двадцять першої – 
їсти зась! Москалям 
та перевертням вхiд 

заборонено», над яким 
майорів синьо-жовтий  

прапор, не зміг не зайти

СТРАТЕГІЧНА ЗБРОЯ 
   «УКРОПУ»
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годи ми зробили невеличке свя-
то, запросили військових із тих, 
хто в той час був у нашому  міс-
ті. А волонтери переконали нас у 
тому, що ховатися більше не тре-
ба: «Ми – УКРОПИ! І ми постачаєм 
нашій армії сало!». 

Сьогодні без вдаваної скром-
ності я можу сказати, що на це 
сало для бійців іде вся моя зарп-
лата, весь прибуток фірми, всі 
премії, які могли бути у співро-
бітників, усі чайові. І це не наказ 
боса, це – виважене рішення 
всього колективу. Співробітники 
не лише беруть участь у вироб-
ництві сала для відправки, па-
штетів. Ми створили коптильню, 
яка не має аналогів у країні. В 
ній ми і готуємо продукт до тран-
спортування, – сказав майстер 
коптильної справи.

Тут офіціантка прине-
сла патріотично оформ-
лену нарізку сала від шеф-
кухаря. Там був і сальний 
паштет в тертому шокола-
ді, який в народі називають 
«українським снікерсом». Вже 
не словами переконавши, що 
продукти відмінної якості, Ві-
ктор продовжив розповідь. І по-
яснив, чому сало стало об’єктом 
такої надмірної уваги: «По-перше 
– смачний продукт! А по-друге,  
якщо пригадати історію, то при-
близно понад  6 тис. років до н.е. 
зустрічається перший опис сала. 
Вже під час будівництва єгипет-
ських пірамід розуміли, що для 
того, аби нагодувати силу-силенну  
робітників, потрібен енергетич-
ний продукт. Це сало й хліб. Знав 
це і Олександр Македонський. Для 
того щоб солдати не голодували у 
тривалих походах, наказував вес-
ти слідом за військом стада тва-
рин. І у кожного вояка був у кише-
ні шматочок сала. 

В коротких перервах 
між боями воїни мали змогу лег-
ко й швидко підкріпитися. Кра-
щого продукту  для захисників і 
нині годі  шукати.

Проте працювати із салом лег-
ко лише на перший погляд. А все 
тому, що немає однакових шмат-
ків ні  щодо товщини, ні за струк-
турою. Всі свині, кабани – різні, і 
годують їх по-різному. Тому за-
вжди доводиться коригувати про-
цес приготування. Купуючи сало 
на ринку, неодмінно куштую його. 
Щоб, боронь Боже, не придбати 

з гольфу проводяться в багатьох 
країнах світу, зокрема і в Росії.  
За сезон я відвідував 3-4 турніри 
у Москві. Зрозуміло, що мав там 
багато друзів. Так само й  вони 
із задоволенням бували в мене, 
багато часу просиджуючи у моє-
му кафе. Аж допоки  раптом  не 
з’ясувалося, що ми – вороги!  

Тоді вони почали називати 
мене «укропом», а я й не запере-
чував. Так, я – УКРОП!!! Більше 
того, зробив плакат, сфотогра-
фувавшись із кропом. Запропо-
нував щось таке зробити і своїм 
російським товаришам. Та сфо-
тографуватися на тлі надпису з 
лаконічним словом, яким навіть 
колишній міністр закордонних 
справ України охарактеризував 
лідера сусідньої держави, їм духу 
забракло! 

Поступово став і своїх співро-
бітників називати «укропчиками». 
Так виникла ідея перейменувати і 
заклад на «УКРОП», – продовжує 
Віктор. – Наш колектив відправ-
ляє посильну допомогу в зону 
АТО. Це сало різних видів і всілякі 
паштети.  Тисячний з моменту по-
чатку наших регулярних передач 
бійцям АТО шматочок сала ми ви-
клали на продаж в одній із соцме-
реж. Такого успіху я не очікував. 
Невеликий шматок підскочив у 
ціні від 100 до 2200 грн. З цієї на-

–Я хочу, щоб хлопці, 
які сьогодні захищають 

наше з вами мирне 
життя, смачно їли. 

Щоб у них на передовій 
усе це було!
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неякісний продукт. Шматки на-
магаюся вибирати без прошар-
ків, цілковито білого кольору, за-
втовшки в три пальці. Потім сало, 
не жаліючи солі, потрібно обси-
пати з кожного боку шаром  не 
менше сантиметра. В жодному 
разі не додавати ніяких спецій. І  
не менше ніж 10-14 днів протри-
мати в такому стані. Після чого 
маємо так званий напівфабрикат. 
Хоча й такий продукт вже можна 
споживати, та для кращого його 
транспортування я надаю перева-
гу копченню. Тут не обійтися без 
згаданої раніше коптильні. Ми на-
зиваємо ї ї сальним колайдером. 
Пристрій не менш важливий, ніж 
його адронний аналог.  І за якість 
готової продукції я ручаюсь, адже 
серед дегустаторів і мій семиріч-
ний син. Тепер залишилося лише 
герметично запакувати ї ї для 
транспортування…

Тут пролунав дзвінок. Після 
короткої телефонної розмови 
Віктор сказав, що щойно спілку-
вався з комбатом із передової. 
«Петровичу, спасибі за снікерс!» 
– подякував той за смачну під-

тримку армії. І радість засяяла на 
обличчі Петровича від того, що 
чергова партія його найенерге-
тичнішого продукту доставлена 
за призначенням. 

–Я хочу, щоб хлопці, які сьо-
годні захищають наше з вами 
мирне життя, смачно 
їли. Щоб у них на пе-
редовій все це було! 
– з неприхованою 
гордістю за свою пра-
цю, яку високо ціну-
ють бійці на фронті, 
підсумував  Віктор. 
– До речі, салом 
(його приготуван-
ням і збереженням)  
я почав цікавитись і займатись 
тільки через АТО. Першим по-
ставленим завданням було зро-
бити  такий продукт, котрий за 
температури 36-38 градусов не 
псувався б. Завдання було вико-
нане протягом двох тижнів. І ось 
вже не один місяць наше сало 
на озброєнні української армії. 
Завдяки небайдужим і щирим 
людям сало-трафік налагодже-
ний та працює, як годинник. Во-

лонтери, які доправляють наші 
посилки с переробленим салом 
у зону АТО,  коли їдуть до нас, 
везуть свіже, іноді солоне сало. І 
такі передачі ми отримуєм із ба-
гатьох областей України. Трапля-

ється, що люди, вияв-
ляючи бажання взяти 
участь у шляхетній 
справі, пропонують 
посильну фінансову 
допомогу. Але я гро-
шей не беру, всі про-
дукти купую за влас-
ний кошт.  А як маєте 
бажання допомогти 
– приносьте сало в 
«УКРОП»!!!

Долучився до гар-
ної справи і я – придбав шмато-
чок фірмового копченого сала. 
Направду кажучи, обійшлося 
недешево – 130 грн за кіло. Та 
Віктор запевнив, що два такі ж 
шматки, як купив я, відправить  
хлопцям на фронт. А в тому, що 
так воно й буде, в мене немає 
жодних сумнівів!

Олег ЛОКТЄВ






