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Àòìîñôåðà íà ãîëîâí³é âóëèö³
ñòîëèö³ íàøî¿ äåðæàâè öüîãî äíÿ
âðàæàëà ñâî¿ì ï³äíåñåííÿì ³
óðî÷èñò³ñòþ. Òèñÿ÷³ ëþäåé ó âè-
øèâàíêàõ, ç ñèíüî-æîâòèìè ïðà-
ïîðöÿìè, êóëüêàìè, ñòð³÷êàìè â
ðóêàõ î÷³êóâàëè â³éñüêîâîãî ïà-
ðàäó íà ÷åñòü 25-¿ ð³÷íèö³ íåçà-
ëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Òèñÿ÷³ óñì³õíå-
íèõ îáëè÷!  Êîæåí ³ç ïðèñóòí³õ
ïîäóìêè äÿêóâàâ íàøèì çàõèñ-
íèêàì çà òå, ùî ìè ó âëàñí³é êðà-
¿í³ ìîæåìî â³ëüíî æèòè, ïðàöþ-
âàòè, ñâÿòêóâàòè é ðàä³òè ñï³ëü-
íèì óñï³õàì.

Öå ä³éñòâî äîâîäèëîñÿ áà÷èòè
íåîäíîðàçîâî. Àëå öüîãîð³÷íå
âèäàëîñÿ íàéá³ëüø âèðàçíèì ³
ñòâåðäæóþ÷èì. Ó íîâ³é â³éñüêî-
â³é ôîðì³ ó÷àñíèê³â ïàðàäíèõ
ðîçðàõóíê³â íàâ³òü ñë³äó íå çàëè-
øèëîñÿ â³ä «ñëàâíîãî ðàäÿíñüêî-
ãî ìèíóëîãî». Ïîíàä ÷îòèðè òèñÿ-
÷³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ð³çíèõ
ðîä³â â³éñüê ³ç ñó÷àñíîþ àìóí³-
ö³ºþ òà çáðîºþ, á³ëüøå 200 îäè-
íèöü ìîäåðí³çîâàíî¿ â³éñüêîâî¿

òåõí³êè… Ìàéæå äâà äåñÿòêè â³é-
ñüêîâèõ ÷àñòèí íà ÷åñòü ãîëîâíî-
ãî äåðæàâíîãî ñâÿòà îòðèìàëè
â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè Ïåòðà
Ïîðîøåíêà, Ì³í³ñòðà îáîðîíè
Óêðà¿íè ãåíåðàëà àðì³¿ Óêðà¿íè
Ñòåïàíà Ïîëòîðàêà, íà÷àëüíèêà
Ãåíåðàëüíîãî øòàáó – Ãîëîâíî-
êîìàíäóâà÷à Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà-
¿íè ãåíåðàëà àðì³¿ Óêðà¿íè Â³êòî-
ðà Ìóæåíêà áîéîâ³ ïðàïîðè.

Îñîáëèâà óâàãà – äî ó÷àñíèê³â
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿. Ïî-

÷åñíå çâàííÿ Ãåðîé Óêðà¿íè ç âðó-
÷åííÿì îðäåíà «Çîëîòà Ç³ðêà»
Âåðõîâíèé Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ïðèñâî¿â
íà÷àëüíèêó øòàáó – ïåðøîìó
çàñòóïíèêó êîìàíäóâà÷à Âèñîêî-
ìîá³ëüíèõ äåñàíòíèõ â³éñüê ïîë-
êîâíèêó Àíäð³þ Êîâàëü÷óêó, êî-
ìàíäèðó ðîòè ñíàéïåð³â 79-¿ îê-
ðåìî¿ äåñàíòíî-øòóðìîâî¿ áðè-
ãàäè êàï³òàíó Âàëåð³þ ×èá³íººâó. 

Êàï³òàí Ñåðã³é Êîëîä³é òà ñîë-
äàò ²ãîð Áðàíîâèöüêèé óäîñòîºí³

Парад нашої надії
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çâàííÿ Ãåðîÿ Óêðà¿íè é íàãîðîä-
æåí³ «Çîëîòîþ Ç³ðêîþ» ïîñìåðò-
íî.

– Îçèðàþ÷èñü íàçàä íà ïîíàä
äâà ðîêè â³éíè, ìîæíà âïåâíåíî
ñòâåðäæóâàòè, ùî âîðîãîâ³ íå
âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè æîäíîãî
ñòðàòåã³÷íîãî çàâäàííÿ. Â³í íå
çì³ã ïîñòàâèòè Óêðà¿íó íà êîë³íà.
Çà öå é çàãèíóëè 2504 íàøèõ âî¿-
íè, – çàçíà÷èâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿-
íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî ó ïðîìîâ³.
– Çà äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè êîí-
ôë³êòó ïîíàä 300 òèñÿ÷ ãðîìà-
äÿí âçÿëè ó÷àñòü â àíòèòåðîðèñ-
òè÷í³é îïåðàö³¿ íà Äîíáàñ³. Ùî
ïðîäåìîíñòðóº öåé ïàðàä? Ñóñ-
ï³ëüñòâî ïîáà÷èòü ñâîþ íîâó àð-

ì³þ, çà äâà ðîêè ñòâîðåíó ìàéæå
ç íóëÿ. Íàø ïàðàä – öå ñèãíàë
âîðîãó: óêðà¿íö³ ñåðéîçíî ãîòîâ³
é íàäàë³ áîðîòèñÿ çà ñâîþ íåçà-
ëåæí³ñòü.

Ï³ä ÷àñ óðî÷èñòîñòåé óêðà¿í-
ñüêå ñóñï³ëüñòâî ïîáà÷èëî àáñî-
ëþòíî íîâó óêðà¿íñüêó àðì³þ –
íå ïàðàäíî-ïîêàçîâó, à âèøêîëå-
íó é çàãàðòîâàíó â áîÿõ ³ç àãðåñî-
ðîì. Ùèð³ óñì³øêè é îïëåñêè íà
àäðåñó ó÷àñíèê³â ïàðàäíèõ ðîç-
ðàõóíê³â ïåðåêîíëèâî ïðîäå-
ìîíñòðóâàëè, ÿê çì³íèëîñÿ ñòàâ-
ëåííÿ ñóñï³ëüñòâà äî ñâî¿õ çàõèñ-
íèê³â ï³ñëÿ 2014 ðîêó: íàðîä ³ àð-
ì³ÿ íå íà ñëîâàõ ñòàëè îäíèì
ö³ëèì.

Ó ïàðàä³ âçÿëè ó÷àñòü ïðåä-
ñòàâíèêè ï³äðîçä³ë³â ñïåö³àëüíî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ, ìîðñüêî¿ ï³õîòè,
äåñàíòíèõ òà ïðèêîðäîííèõ
â³éñüê, Â³éñüêîâî-Ìîðñüêèõ òà
Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë, Ñóõîïóòíèõ
â³éñüê, à òàêîæ Íàö³îíàëüíî¿
ãâàðä³¿ òà ïîë³ö³¿. Óðî÷èñòèì
ìàðøåì ïðîéøëè â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³ óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêî-
ëèòîâñüêî¿ áðèãàäè. Õðåùàòèêîì
ïðî¿õàëè òàíêè, áðîíüîâàí³ ìà-
øèíè, çåí³òíî-ðàêåòí³ êîìïëåê-
ñè, ðåàêòèâí³ ñèñòåìè çàëïîâîãî
âîãíþ, àðòèëåð³éñüê³ óñòàíîâêè,
àâòîìîá³ëüíà òà ³íøà òåõí³êà,
ÿêó íèí³ ìàþòü íà îçáðîºíí³
Çáðîéí³ Ñèëè Óêðà¿íè.
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ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАНАГОРОДИ ГЕРОЯМ ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

Напередодні Дня незалежності України частини та підрозділи 
оперативно-тактичних угруповань «Донецьк», «Луганськ» і «Маріуполь», 
які перебувають на передньому краї бойового зіткнення, відвідали 
представники Головного квартирно-експлуатаційного управління та 
департаментів кадрової політики, фінансів, військової освіти, науки, 
соціальної та гуманітарної політики МОУ

ЗАХИСНИКИ!
ШАНА ВАМ,
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Мобільні групи на чолі із за-
ступником Міністра оборони 
– керівником апарату генерал-
лейтенантом Олександром Дубля-
ном та директором Департаменту 
воєнної політики, стратегічного 
планування та міжнародного спів-
робітництва генерал-майором 
Анатолієм Петренком мали на 
меті вивчити настрої та потреби 
військовиків, а також відзначити 
кращих із нагоди свята.

Нагороди та цінні пода-
рунки були вручені безпо-
середньо на передовій – на 
взводних опорних пунктах, 
командно-спостережних пунк-
тах батальйонів тощо. Від імені 
Міністра оборони України було 
нагороджено близько восьми 
сотень офіцерів, сержантів та 
солдатів. Тепер їхні однострої 
прикрашають відзнаки Міністер-
ства оборони «За військову до-
блесть», «За зразкову службу», 
«Знак пошани» та «За сприяння 
Збройним Силам України». Також 

військовослужбовці отримали 
від Міністра оборони України го-
динники, грамоти й подяки.

Але наближення найбільшо-
го державного свята вони відчу-
вали не лише за заохоченнями. 
Напередодні Дня незалежності 
України ворог всіляко намагався 
дошкулити захисникам України. 
Впритул до наших позицій ре-
гулярно підходили диверсійно-
розвідувальні групи, а вночі ве-
лися артилерійські обстріли із 
забороненого Мінськими домов-
леностями озброєння.

Такі провокативні дії вкотре 
доводять: ситуація в зоні прове-
дення АТО залишається стабіль-
но напруженою, тож військові 
частини і підрозділи Збройних 
Сил України мають і надалі по-
силювати боєздатність, аби бути 
готовими до будь-якого варіанту 
розвитку подій. Найголовніший 
потенціал для цього – навчені ко-
мандири і бійці.

– Особисто працювати з ко-
мандирами бригад і батальйонів 
у зоні проведення антитерорис-
тичної операції мені доводилося 
2014 року, – говорить заступник 
Міністра оборони – керівник апа-
рату генерал-лейтенант Олек-
сандр Дублян. – І те, що я побачив 
тепер, дуже контрастує з моїми 
враженнями дворічної давнини. 
Нині ланка офіцерів категорії ко-
мандир бригади – командир ба-
тальйону – командир взводу має 
високий рівень професійної під-
готовки. Я щиро пишаюся тим, що 

ДИНА КРАЇАЇЇАЇЇАЇЇЇЇАЇЇАЇАЇАЇАЇААЇЇАЇАЇЇАЇААААЇЇАЇАЇАААААЇЇАЇАЇАААЇАЇЇЇЇЇЇЇЇАЇЇЇАЇЇЇЇЇНАННАННАНАННАННАННАНАНАНАНАНАНААНАНАННАНАААНАННАНННАААНННННАНАННААННННННННААННА////////////ЕДИНАЯ СТРАНА

у Збройних Силах України є такі 
командири.

Справді, від часу анексії Криму 
і дотепер через війну пройшли по-
над 200 тисяч кращих українців. 
Це унікальний людський потенці-
ал, на якому потрібно зосереджу-
вати матеріальні й фінансові ре-
сурси для розбудови Українського 
війська зразка 2020 року. Саме на-
вколо цих людей має будуватися 
солідна система професійного ви-
школу та кадрового зростання. А 
соціальні гарантії повинні забез-
печити їхнім сім’ям захищеність, 
впевненість у завтрашньому дні 
та шану в суспільстві.

– Святкування 25-річчя нашої 
держави відбувається у складний 
для України час, коли на нашій зем-
лі триває неоголошена гібридна 
війна, – каже директор Департа-
менту воєнної політики, стратегіч-
ного планування та міжнародно-
го співробітництва Міністерства 
оборони України генерал-майор 
Анатолій Петренко. – Але навіть за 
таких умов ми маємо найцінніше, 
що неможливо придбати за гро-
ші з бюджету чи за міжнародного 
сприяння. Це люди, готові захища-
ти Батьківщину, ризикуючи влас-
ним життям і здоров’ям.

Справді, вони – наш найбіль-
ший скарб. Адже завдяки тим, 
хто сьогодні боронить східні ру-
бежі держави, українці мають 
можливість мирно працювати, 
відпочивати та, зрештою, святку-
вати День незалежності України. 
Тож шана вам і повага, українські 
воїни-герої!

Олександр БІРЧЕНКО, 
Сергій БАСАРАБ
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ІЛОВАЙСЬКОМ

ВІН 
БИВСЯ ПІД

21 жовтня 2014 
року Указом 
Президента 

України за 
особисту 
мужність 
і героїзм, 

проявлені 
у захисті 

державного 
суверенітету та 
територіальної 

цілісності 
України, а 

також вірність 
військовій 

присязі 
підполковник 

Василь 
Коваль був 

нагороджений 
орденом Богдана 

Хмельницького 
III ступеня.
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Василь виріс у сім’ї водія-
далекобійника і виховательки 
дитячого садка. У школі старан-
но «гриз граніт науки» для того, 
щоб вступити до вишу, а після 
його закінчення стати надійною 
опорою батькам. З чесно заро-
бленою золотою медаллю він 
обрав не зовсім престижну в 
«лихі дев’яності» професію вій-
ськового і вступив до Сумського 

військового інституту артилерії. 
Не шукаючи легких шляхів, Ва-
силь зупинив свій вибір на спе-
ціальності артилерійського роз-
відника, що тоді була введена в 
цьому вищому навчальному за-
кладі. Так він серед сорока чоти-
рьох курсантів, виключно відмін-
ників і медалістів, почав вивчати 
один із найважливіших видів бо-
йового забезпечення артилерії.

- Сьогодні роки курсантського 
життя згадуються як етап пере-
втілення звичайного черкасько-
го школяра в офіцера Збройних 
Сил України, – розповідає Василь 
Коваль. – При цьому знання, 
набуті за п’ять років навчання, 
стали у пригоді на посаді ко-
мандира взводу станції назем-
ної артилерійської розвідки 26-ї 

артилерійської дивізії, куди я по-
трапив за розподілом.

У ті роки командиром дивізії, 
де служив Василь Коваль, був 
генерал-майор Павло Ткачук. І 
так вийшло, що коли Павлу Пе-
тровичу запропонували очолити 
Академію сухопутних військ іме-
ні гетьмана Петра Сагайдачного, 
він запропонував своїм колиш-
нім товаришами по службі, які 
зарекомендували себе з кращого 
боку, обійняти вакантні посади 
курсових офіцерів.

– Між них і я, – згадує Ва-
силь. – Так 2004 року здійснилася 
моя курсантська мрія стати ко-
мандиром підрозділу майбутніх 
офіцерів.

А за п’ять років Коваль отри-
мав пропозицію щодо подальшої 
служби на Яворівському полігоні 
на посаді заступника команди-
ра механізованого батальйону з 
озброєння. Так Василь потрапив 
до Центру забезпечення навчаль-
ного процесу академії, а в його 
послужному списку з’явилася «пі-
хотна» спеціалізація.

Сім років тому він на цей знак 
долі особливої   уваги не звернув. 
Вступив до Національного уні-
верситету оборони України, а по 
його закінченні очолив штаб бри-
гадної артилерійської групи 93-ї 
окремої механізованої бригади. 
А через сім місяців отримав під-
вищення – був направлений у 
командний центр штабу армій-
ського корпусу. Кращого й ба-
жати годі: дружний офіцерський 
колектив, служба, яка приносить 
задоволення. Але на порозі був 
вже знаковий для всієї України 
2014 рік...

– Як зараз пам’ятаю той 

Як людина дуже 
скромна і невибаглива 
він ніколи не хизується 
своїми успіхами, а 
продовжує і далі вірно 
служити Батьківщині

серпень 2016 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ
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телефонний дзвінок, що пролу-
нав о 21.30 1 березня, – розпові-
дає офіцер. – Мені, як і всім, хто 
змінився з чергування, було на-
казано прибути до місця служби 
за сигналом «Тривога». Перебува-
ючи на казарменому становищі, 
ми добу через добу заступали на 
чергування, відстежували події в 
Криму й по країні в цілому. У та-
кому ритмі минув березень, а за 
ним і квітень.

9 травня групі офіцерів, до якої 
увійшов і підполковник Коваль, 
було наказано виїхати до місця 
розташування запасного пункту 
управління. А вже за десять днів 
надійшла команда переміститися 
в Донецьку область з подальшим 
входженням до сил Антитерорис-
тичного центру.

– Наші війська визволяли село 
за селом, просуваючись уперед, у 
глиб Донецької області, – згадує 
Василь Володимирович.

Одного разу підполковнику 
Ковалю було запропоновано очо-
лити загальновійськовий резерв 
і прорвати оборону противника в 
Авдіївці. Зокрема, необхідно було 
вийти на північній околиці міста, 
пройти через його центр, де над 
будівлею міської ради встанови-
ти Державний прапор України. 
Під час пересування всі вогне-
ві точки противника підлягали 

знищенню. За цим необхідно було 
закріпитися на в’їзді в Донецьк у 
районі кільцевої дороги.

- О 16.00 група у складі 48 осіб 
на чотирьох танках і чотирьох 
БМП-2 так званими «зеленками» 
вийшла на Авдіївку.

Змітаючи на своєму шляху 
ворожі блокпости, колона укра-
їнської бронетехніки під коман-
дуванням підполковника Коваля 
стрімко увійшла в місто, чим спри-
чинила паніку в лавах противника 
і його втечу з бойових позицій.

– З успіхом виконавши постав-
лене завдання, вже о 20.40 ми пі-
дійшли до кінцевої точки нашого 
маршруту і зайняли кругову обо-
рону. За триста метрів від нас був 
найукріпленіший блокпост теро-
ристів. Розташований на дорож-
ній роздоріжжі біля колишнього 
поста ДАІ, він перекривав в’їзд до 
Донецька. Під час зайняття бойо-
вих позицій один із танків неспо-
дівано повністю провалився в ка-
налізаційну шахту. На щастя, ми 
вчасно встигли евакуювати лю-
дей. Але, на превеликий жаль, цей 
танк став нашою першою безпо-
воротною втратою, – розповідає 
офіцер.

Бій, в який були втягнуті 
українські бійці, тривав до 8.30 
ранку. Протягом усього цього 
часу до терористів на джипах і 

мікроавтобусах під’їжджало під-
кріплення, проте вмілі дії наших 
воїнів зводили нанівець спроби 
противника досягти чисельної 
переваги. Крім того, завдяки тем-
ряві в бій тривалий час не могли 
вступити ворожі снайпери, але 
вже на світанку вони активізува-
лися і зосередили свій вогонь на 
триплексах і люках української 
бронетехніки. Це позбавляло ко-
мандирів можливості вести огляд 
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і оцінювати ситуацію. Боєкомп-
лект танків і БМП закінчувався.

Для виправлення ситуації Ва-
силь Коваль обирає єдине пра-
вильне рішення – відійти на 800 
метрів і зайняти оборону під 
прикриттям «зеленки». Саме тут 
вперше за добу в особового скла-
ду з’явилася можливість спіши-
тися і зв’язатися з командуван-
ням для уточнення подальших 
дій. Дванадцять хвилин по тому 
за п’ятдесят метрів від лісосмуги 
зупинилися два мікроавтобуси. 
Бойовики, що вискочили з них, не 
шкодуючи боєприпасів, відкри-
ли по лісовому масиву вогонь зі 
стрілецької зброї і мінометів ка-
лібру 82-мм. Наших хлопців вря-
тувало тільки те, що противник 
не знав конкретних місць розо-
середження техніки і стріляв не 
прицільно.

– Припускаю, що на той мо-
мент у багатьох моїх хлопців 
промайнула думка про кінець, – 
згадує офіцер. – А тут ще допові-
дають про першого пораненого. 
Відразу по моїй команді екіпажі 
одного з танків і БМП застрибу-
ють на свої місця і буквально ви-
літають на швидкості з лісосму-
ги. В результаті танк з першого 

пострілу на друзки розбиває 
мікроавтобус з лівого флангу, а 
бойова машина піхоти чергами 
накриває живу силу противника 
і другий мікроавтобус. Завдяки 
діям цих двох екіпажів нам вда-
лося вийти з того бою живими і 
вивести техніку.

Пізньої ночі група поверну-
лася до базового табору, а вже 
вранці наступного дня, отримав-
ши черговий наказ, висунулася на 
підтримку 20-го батальйону тери-
торіальної оборони в напрямку 
Красногорівки та Мар’їнки.

– В даному випадку опір бо-
йовиків був марним, – наголосив 
підполковник Коваль. – Красно-
горівку ми звільнили протягом 
двох годин. Маючи такий «бага-
тий досвід», ми відразу знищу-
вали вогневі точки і переможно 
просувалися в бік Мар’їнки. Але, 
вже підійшовши практично до її 
околиць з боку населеного пунк-
ту Трудівське, відчули серйозний 
опір противника. Та за п’ять годин 
ми взяли під контроль північну 
частину міста.

Впродовж п’яти днів разом із 
особовим складом 20-го баталь-
йону підлеглі Коваля боронили 
позиції. За цей час українські во-
їни познайомилися з місцевими 
жителями, що без побоювання 
повилазили зі своїх льохів. Вій-
ськові ділилися з ними питною 
водою, консервами, крупами та 
хлібом.

Протягом цього часу, за нака-
зом командування, бронегруппа 
навіть висувалася на околицю До-
нецька для демонстраційних дій. 
Таким чином вони намагалися 
обдурити противника і нав’язати 
йому думку, що готується захо-
плення Донецька.

Через п’ять днів, здійснивши 
170-кілометровий марш, підпол-
ковник Коваль зі своїми підле-
глими прибув до Старобешевого 
для отримання чергового завдан-
ня і подальшого висування на 
Іловайськ.

– У Іловайськ ми заходили 
7 серпня в супроводі розвідгру-
пи 40-го окремого мотопіхотно-
го батальйону і, як це не дивно, 
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без єдиного пострілу, – розпові-
дає Василь. – Після чого зайняли 
опорні пункти так, що підперли 
«півмісяцем» південну, західну 
і північну частини Іловайська. 
З протилежного боку завдання 
виконували військовослужбов-
ці 51-ї окремої механізованої 
бригади.

Перед групою стояло завдання 
не допустити прориву в місто під-
кріплення противника як у вигля-
ді живої сили, так і техніки. І вона 
його виконувала на «відмінно». 
Зокрема, через два тижні було 
відбито наступ танкової колони, 
що рухалася з боку Харцизька.

– Очолював колону танк з ве-
личезним російським прапором, 
– пригадує Василь Коваль. – На-
певно, хотіли пригнітити нас пси-
хологічно. Але ми не розгубили-
ся. Першим пострілом підбили 
йому лівий бік. Танк втратив хід, 
почав горіти і диміти. Екіпаж із 
криками швидко покинув ма-
шину, а колона, підібравши його 
на броню, розвернулася і пішла 
геть. Тоді це вселило в нас ще 
більше впевненості. За п’ять днів 
наступ повторився. Тільки цього 
разу головний танк перед собою 
штовхав вантажний напівпричіп. 
Так сталося, що за кілька днів 
до цього артилеристи переда-
ли нам протитанкову гармату 
МТ-12 з бронебійними боєпри-
пасами. Саме з неї прямою на-
водкою ми вщент розбили цей 

причіп-прикриття. Колона зупи-
нилася і над кожною машиною 
з’явився білий прапорець. Минає 
година, друга, третя. Вони сто-
ять. Ми ж вважали, що це сигнал 
про припинення стрільби. А, як 
виявилося, це були такі розпіз-
навальні знаки. Відблиск лінзи 
бінокля викрив нас. Вони скорис-
талися ситуацією і вистрілили 
в наш бруствер. Обій шлося без 
втрат, але незначні поранення в 
нас були. Однак поки я приходив 

до тями після контузії, танкісти 
рушили назад на Харцизьк. І це 
нас врятувало. Вони ж не зна-
ли, що на нашій, замаскованій 
під мостами позиції, лише один 
танк, БМП і гармата. До речі, ці 
мости нас дуже виручали під 
час артобстрілів. Противник ко-
жен день випускав по нас вагони 
снарядів.

28 серпня підполковник Василь 
Коваль отримав наказ на зали-
шення позицій і прорив колоною 
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в бік основного угруповання 
військ по так званому «зеленому 
коридору».

– Моя група мала замикати ко-
лону і виконувати функції тилової 
похідної застави, а за необхіднос-
ті пригнічувати вогневі точки про-
тивника, – пригадує офіцер. – У 
населеному пункті Многопілля, де 
вишикувалася колона, якоїсь миті 
раптом пропав зв’язок. Відразу за 
цим почався мінометний обстріл. 
Міни рвалися за кілька метрів від 
машин. Але наша група була зму-
шена затриматися в селі на сорок 
хвилин. Чекали екіпаж БМП, що 
загубився. Однак навіть пошук, 
здійснений розвідгрупою, не мав 
результату. Так ми висунулися в 
бік Червоносільського. Там вда-
лося знищити перший опорний 
пункт ворога. Другий нас чекав 
у Осиковому, але і його ми вдало 
розстріляли прямим наведенням 
із гармати танка, що йшов на чолі 
групи.

Вже в Новокатеринівці, опи-
нившись як на долоні перед пере-
важаючими силами противника, 
група підполковника Коваля, до 
якої увійшли три танки, три БМП, 
дві вантажівки і три мікроавто-
буси з пораненими бійцями, була 
буквально «розмазана» по дорозі 
ворожою артилерією.

– По нас вели вогонь з усіх 360 
градусів обрію. Я, перебуваючи 
в башті БМП, тільки і встиг по-
мітити, як у наш корпус залетів 

снаряд. Як він не вибухнув, одно-
му Богу відомо, але башта через 
це вже не могла обертатися. За 
мить механік-водій доповів, що 
снаряд влучив в передню частину 
справа. Перебита гусениця, тобто 
ми роззуті. При цьому він проя-
вив вищий рівень професіоналіз-
му і поворотом вивів машину на 
ліве узбіччя в кювет, – зазначив 
офіцер.

Спочатку цю улоговинку під 
дорогою вороги зі свого опорно-
го пункту не вгледіли. Тому від-
разу після зупинки бійці, під при-
криттям машини, один за другим 
«посипалися» у відчинений задній 
люк. Переконавшись, що вийшов 
механік-водій, до відсіку десан-
тування почав пробиратися і Ва-
силь. Але в цей час стрільба вже 
переключилася на їхню бойову 
машину. Кулі клацали по броні. 
Все ж йому вдалося кинути по-
перед себе бронежилет, автомат 
і дві радіостанції.

– І тільки мені залишилося зро-
бити декілька рухів, щоб вийти, як 
буквально перед носом тіло бойо-
вої машини з іскрами «прошив» 
черговий снаряд, який теж, на 
щастя, не вибухнув, – розповідає 
Василь. – Ледве живий виповзаю 
з люка і відразу наказую всім йти 
розсипом через поле за пагорб. 
Снайпери тримали це місце під 
прицілом, тому одному з хлопців 
піти не вдалося. Ще не знаючи, що 
він мертвий, товариші по службі 

не кидали його, а продовжували 
рухатися в бік укриття. Після сиг-
налу, що всі захищені, я теж попо-
взом почав пробиратися до них. 
Як раптом «бах» і я чую, як куля за-
стрягла у бронежилеті. Наступна 
куля влучає просто в дуло автома-
та, який тримаю в руці. Вибратися 
з цієї ситуації допоміг випадок. 
Якої миті з-за хмар виринули два 
наші літаки і завдали удару по 
опорному пункту та всій території 
навколо. Вогонь і завіса суцільного 
диму дали можливість швидко по-
долати відстань до укриття.

Однак це було не найстрашні-
ше, що чекало їх попереду. Кілька 
діб поспіль вони йшли соняшни-
ковим полем, щодня долаючи со-
тні метрів.

І кожного дня після масованих 
артилерійських обстрілів у поле 
виходили терористи та забирали 
в полон українських солдатів. Не 
обминула ця доля і Василя. Однак 
цю сумну сторінку зі свого життя 
він намагається якомога швидше 
забути і ніколи не згадувати. Вже 
за кілька днів представники місії 
Червоного Хреста евакуювали 
групу поранених, серед яких був 
і Василь Коваль, до українського 
госпіталю.

Після тривалого лікування та 
реабілітаційної відпустки під-
полковник Коваль повернувся у 
стрій  і його війна з окупантами 
продовжилася.

Євгеній СИЛКІН



12 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | серпень 2016 року

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАЕЛІТА НАШОГО ВІЙСЬКА

Їх було п’ятеро: Їх було п’ятеро: 
троє офіцерів троє офіцерів 
та двоє водіїв та двоє водіїв 
за кермом за кермом 
автомобілів. автомобілів. 
Дорога була Дорога була 
спокійна, аж спокійна, аж 
раптом пролунало: раптом пролунало: 
«Хлопці, дивіться, «Хлопці, дивіться, 
попереду миготять попереду миготять 
вогники. Хто це? вогники. Хто це? 
Адже тут нікого не Адже тут нікого не 
повинно бути!» І повинно бути!» І 
згодом з’ясувалося згодом з’ясувалося 
– це був блокпост – це був блокпост 
терористів. терористів. 
Спецпризначенці Спецпризначенці 
зрозуміли: діяти зрозуміли: діяти 
потрібно миттєво потрібно миттєво 
та обережно. Вони та обережно. Вони 
продовжили рух в продовжили рух в 
напрямку об’єкта напрямку об’єкта 
та вирішили та вирішили 
знищити ворожу знищити ворожу 
групу…групу…



13серпень 2016 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

Цю історію розповів офіцер 
Державного науково-випро бу-
валь  ного центру ЗС України, що на 
Чернігівщині, капітан 3 рангу Юрій 
Літковець, коли ми зустрілися під 
час випробувань новітніх засобів 
озброєння. Він щойно повернувся 
з чергового відрядження із зони 
проведення антитерористичної 
операції. Своїх поїздок у район бо-
йових дій офіцер уже й не рахує. 
Особисто здійснив понад 40 спе-
ціальних і близько 30-ти розвід-
увальних операцій на всіх ділян-
ках фронту та в тилу противника. 
До війни служив у Феодосії, проте 
після анексії Криму військами Пу-
тіна, продовжив службу в Україні 
– на її материковій частині.

…Період напередодні виходу 
наших військ з донецького аеро-
порту в січні 2015 року був одним 
із найважчих для українських за-
хисників. Летовище, яке стало 
символом мужності та незлам-
ності українського духу, перетво-
рилося на справжні руїни. Сюди 

Підрозділ капітана 3 рангу 
Юрія Літковця був у підпорядку-
ванні командування, яке закріпи-
лося на «Зеніті». Ця позиція для 
«деенерівців» виявилася особли-
во небезпечною, тому ворожі ди-
версанти регулярно вдавалися 
до атак. Кожний із таких штур-
мів супроводжувався «зливою» 
вогню зі зброї різних калібрів. 
Утім зусилля ворога залишалися 
марними. На той час українські 
спецпризначенці не лише добре 
воювали, а й уже вміли розга-
дувати всі секрети противника. 
Разом із побратимами Юрій ви-
конав низку успішних спецопера-
цій у ворожому тилу, вів розвідку 
та влаштував окупантам не одну 
засідку. Однак бойове завдання 
тієї січневої ночі стало для ньо-
го справжнім випробуванням. 
Цей епізод війни він запам’ятав 
назавжди. 

Спецпризначенці вирушили на 
одну з позицій південно-західні-
ше аеропорту неподалік села 
Веселе. Їхнє завдання – вести 

Цей епізод трапився 21 січня 2015 року, в один 
із останніх днів героїчної оборони аеропорту 
«Донецьк». Російська артилерія і танки прямою 
наводкою били по терміналах летовища, які 
мужньо захищали наші «кіборги». Тієї морозної 
ночі, щоб допомогти побратимам, на виконання 
бойового завдання направилася група 
українських спецпризначенців. 

БІИ
БІЛЯ АЕРОПОРТУ

російсько-терористичні війська 
підтягнули всі свої сили. Ситуація 
змінювалася щохвилини, бої три-
вали безперервно. 

– Скупчення бойовиків було 
досить великим. Ворог постійно 
гатив по «кіборгах» з танків, «Гра-
дів», «Ураганів». Не замовкало 
важке артилерійське озброєння. 
Паралельно з атаками на аеро-
порт терористи сильно обстрілю-
вали наші укріплення в Авдіївці, 
Водяному, Тоненькому, Пісках та 
Опитному, намагаючись зрівняти 
їх із землею. Потерпали й житлові 
квартали мирних людей, – згадує 
січневі події мій співрозмовник. – 
Склалося враження, що будь-яка 
проведена там хвилина може ста-
ти останньою в житті і для кожно-
го з нас. Однак і наша артилерія 
зривала злочинні наміри окупан-
тів. У район аеропорту поступово 
підходили резерви українських 
батальйонних тактичних груп з 
метою деблокування хлопців у 
новому терміналі.
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спостереження та за необхіднос-
ті коригувати вогонь нашої арти-
лерії. Однак дорогою воно змі-
нилося, хлопцям вказали новий 
район. Орієнтир – місцеве кла-
довище,  серед українських вій-
ськових більш відоме як «цвин-
тар Мотороли». Звідси бандити 
ворожого батальйону «Спарта» 
обстрілювали новий термінал 
та українські конвої. Цю ділянку 
місцевості нашим спецпризна-
ченцям довелося вивчати ре-
тельно. Втім часу вистачало, щоб 
оцінити обстановку, визначити 
маршрут, яким краще пересува-
тися, та о четвертій ранку бути 
на місці.  Зважаючи на туман та 
обмежену видимість, Юрій з то-
варишами вирішили добиратися 
до цвинтаря не прямою дорогою, 

а зробити «гачок» – заїхати з 
тильного боку. 

– Точно за картою ми почали 
рух на двох джипах. – розпові-
дає Юрій. – Я і мій товариш з по-
зивним «Глобус» перебували в 
першій машині, ще один офіцер 
на прізвисько «Ганс» розмістив-
ся в другій, яка слідувала позаду. 
Проїхавши кілька кілометрів з ви-
мкненими фарами, ми побачили 
полум’я з-під бочок, а також лю-
дей, які зігрівалися коло них. 

– Свої чи вороги? – промайну-
ло в голові Літковця. 

– Якщо наші, то завітаємо на 
куліш, а якщо чужі – помщуся за 
окупований Крим, за сльози укра-
їнських матерів, за всю біду, яку 
принесли на нашу землю, – стис-
кає кулак Юрій. – Повертатися на-
зад не було сенсу. Ми перебували 
на відстані 80 метрів, та й автомо-
білі вже були помічені. «Глобус» по 
рації попередив «Ганса», аби той 
готувався, можливо, доведеться 
працювати по-бойовому. Я в сво-
єю чергою наказав водієві нашої 
машини продовжувати рух, а при 
наближенні увімкнути аварійне 
світло і двічі моргнути фарами, 
що той і зробив. Коли у відповідь 
на перехресті засвітились ліхтарі, 
ми побачили озброєних бойовиків 
з білими бинтовими пов’язками 
на рукавах, які слугували за зна-
ки розпізнавання. Зрозумів: будь-

яка помилка може коштувати нам 
життя. Ех, така вона – доля спец-
призначенця… Рука не здригнула-
ся. За лічені секунди ми відкрили 
вогонь на ураження…

У тому бою наші були влучни-
ми, діяли злагоджено і бездоган-
но. Літковець, «Ганс» та «Глобус» 
вкотре довели: вони – «профі». 
Перші сім оборонців ворожого 

блокпоста були ліквідовані миттє-
во, так і не зрозумівши, що за гості 
до них навідалися. Від пострілів з 
ручного протитанкового гранато-
мета згоріла бойова машина піхо-
ти та її екіпаж. За допомогою гра-
нат українські воїни знищили ще 
кількох прихильників «руського 
міру», які ховалися в зруйнованій 
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будівлі. Одного «ватника» так 
званої армії ДНР капітан 3 рангу 
Літковець брав живцем. Під час 
перезаряджання автомата він по-
бачив силует бандита, який від-
крив вогонь по автомобілях. Юрій 
двічі вистрілів з пістолета йому в 
груди. Той впав на землю, проте 
залишився живим, окупанта вря-
тував бронежилет. Коли бойовик 
збагнув, хто перед ним, змінився 
в обличчі, намагався втекти та, 
немов скажений собака, крив Літ-
ковця матюками. А згодом інфор-
мація, надана цим полоненим, 
була використана для проведен-
ня інших успішних операцій.

– З’ясувалося, що бойовики 
прийшли на перехрестя за кілька 
годин до нашої появи і не встиг-
ли обладнати мобільний блок-
пост. Нас прийняли за своїх, бо 
були впевнені, що тиловою до-
рогою будуть рухатися тільки 
їхні поплічники – став у пригоді 
наш «гачок» – пригадує україн-
ський офіцер. – Ми дуже швидко 
з собою забрали їхні документи, 
зброю та цього полоненого. Помі-
тили одну цікавинку: крім накле-
йок ДНР, вони викарбовували на 
прикладах автоматів свої позивні 
– «Бублик», «Морячок» та інші. З 
часом, переглядаючи аматорське 
відео про події в донецькому ае-
ропорту, я впізнав саме цих лікві-
дованих нами «елітних» бійців, які 

на  камеру розповідали про свою 
міць, браталися з одіозним «Гіві», 
жорстоко та по-хамськи ставили-
ся до наших полонених… У тому 
бою ми вчинили правильно. Ворог 
отримав по заслугах. Правду ка-
жуть: хто сіє вітер – пожне бурю! 

Біля Донецька Юрій Літковець 
затримався ще на декілька днів. 
Супроводжував військові колони, 
які покидали аеропорт, потра-
пляв під ворожі обстріли, дово-
дилося йому надавати медичну 
допомогу пораненим воїнам. Од-
ного українського бійця, котрого 
ударна хвиля від залпу «Граду» 
відкинула з бойової машини, Юрій 
особисто врятував та доставив до 
медичного пункту. Через кілька 

днів йому зателефонувала не-
знайома жінка та промовила: «Не 
знаю, хто ви, проте дякую від усієї 
нашої родини за те, що врятували 
життя моєму чоловіку!»

…Свою місію цей відважний 
український офіцер виконав до-
стойно. За успішну бойову робо-
ту в районі аеропорту Юрій став 
кавалером ордена «За мужність» 
ІІІ ступеня. Високі нагороди отри-
мали і його товариші із Сил спе-
ціальних операцій. Спілкуючись з 
такими людьми, розумієш: вони 
– унікальні хлопці, надзвичайно 
віддані своїй справі. Це справжні 
герої, які вміють перемагати.

Олег СУШИНСЬКИЙ
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Довіра до української 
армії значно зростає, 
адже військові 
радо допомагають 
місцевому населенню 
та відновлюють 
соціальну 
інфраструктуру

ької
ає, 

ню



17серпень 2016 року | ВІЙСЬКО УКРАЇНИ

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

ставитись, – розповідає прес-
офіцер 59-ї окремої мотопіхотної 
бригади «Тарас».

У вільний час - читають 
У прифронтових районах з 

українським телерадіомовленням 
складно. У Золотому є слабкий 
сигнал «1+1», решта – російські 
телеканали. Тому бійці перевагу 
надають книгам. На деяких опор-
них пунктах вже накопичились 
власні «бібліотеки».

– Коли була остання гроза, у 
нас згорів телевізор. Тому нови-
ни дізнаємося або з Інтернету, 
або з газет. Добре, що волонтери 
та штаб постійно надсилають сві-
жу пресу. У вільний час більшість 

Відкритий ще 31 березня пункт 
пропуску «Золоте» пропрацював 
менше доби. Ось уже майже п’ять 
місяців уряд України не може до-
мовитися з бойовиками щодо ре-
жиму перетину цивільними лінії 
зіткнення – як тільки сторони до-
сягають компромісу, ворог розри-
ває всі домовленості та повертає 
людей назад.

– Декілька разів прикордон-
ники намагалися почати про-
пускати людей, але абсолютно 
всіх повернули. Сьогодні КПВВ 
повністю готове до роботи та 
може розпочати діяльність у 
будь-який момент. Проте «та 
сторона» ніяк не може вирі-
шити – будуть вони пропускати 
людей чи ні, – каже командир із 
позивним «Тренер».

Нині через пункт пропуску 
автівки їдуть лише до найближ-
чих сіл, які залишились у «сірій» 
зоні. Також рух через КПВВ здій-
снюється до окупованої частини 
Золотого.

Окрім того, що ворог не має 
чіткої позиції щодо режиму про-
пуску громадян, тривають по-
стійні обстріли. За словами при-
кордонників, які тут працюють, 
КПВВ декілька разів на день об-
стрілюють ворожі снайпери, рід-
ше окупанти використовують 
міномети та АГС-17. Основні ж бо-
йові дії розгортаються на флан-
гах Золотого.

Розділене містечко
В містечку Золоте  п’ять мікро-

районів. Чотири з них контролює 

Україна, один потрапив під конт-
роль противника. У містечку пра-
цює шахта і, ніби не помічаючи 
війни, вулицями гуляють люди. 
Може здатися дивним, але насе-
лення, яке ще не так давно було 
налаштоване проросійськи, те-
пер привітне до українських вій-
ськових. Бійці розповідають, що 
ставлення місцевих змінилося 
настільки, що восени та взимку 
солдати миються разом із гірни-
ками  у шахтній лазні, діти віта-
ють техніку військових, дорослі 
– вітаються на вулицях.

– Військові допомагають бу-
дувати навіть дитячі майданчики, 
ось місцеві й почали краще до нас 
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бійців читають книжки. Нехай це стара радян-
ська белетристика або ж любовна лірика, кни-
ги дозволяють отримати величезну емоційну 
розрядку. Нині нам почали привозити патрі-
отичну літературу, і хлопці цьому дуже раді, 
–говорить «Тренер». 

Бойові будні
Але буденність воїна – це не тільки читан-

ня та налагоджування стосунків із місцевими. 
На деяких ділянках фронту біля Золотого сто-
рони розділяють близько 200 метрів, рельєф 
місцевості дозволяє противнику наближатись 
до українських позицій майже впритул. Тому 
російські розвідувальні групи  постійно нама-
гаються прорватись на українську територію.

– Двічі-тричі на тиждень російські окупанти 
здійснюють спроби прорвати наші позиції, та 
ми їх вдало відбиваємо. Тож здебільшого вони 
використовують міномети і снайперів, працю-
ють здалеку, – розповідає командир взводу 
«Козак».

За словами командування бригади, всі 
бійці забезпечені кевларовими шоломами 
та бронежилетами, постійно ведеться бойо-
ве злагодження, тому атаки противника від-
биваються швидко та ефективно. Останнім 
часом безліч проблем військовим завдають 
ворожі безпілотники, але більшість з них 
встигають перехопити зенітники.

– Все важке озброєння відведене, та влас-
них сил вистачає, намагаємось не відповідати 
на провокації. Наші солдати пильно стежать за 
фронтом, отже, наступати ворог не зможе, – 
коментує «Тренер».

Сергій НАКОНЕЧНИЙ
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«Україна – понад усе!»
 для цього чоловіка 

не просто гасло, це – 
його покликання, його 
буття. Він поставив на 
карту все – здоров’я, 

сім’ю, заможне життя 
за кордоном. Він пішов 

у самісіньке пекло 
Донбасу й героїчно 

бореться за Україну 
поруч зі своїм сином 

та гуртом бойових 
побратимів.

ПЕРЕМОГА!
МЕТА – 
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Його позивний «Кеп», що  озна-
чає «капітан». Він не приховує сво-
го обличчя перед ворогом, у його 
очах немає страху, а є відданість 
рідному народові та люта нена-
висть до окупантів.

Просив у Бога 
одужання

– Я знав, що буде війна, я до 
неї готувався, – розповідає «Кеп», 
– купив спорядження, зареєстру-
вав зброю, тренувався в клубах 
зі страйкболу, ну, це де кульками 
по тобі луплять, – гарна забавка 
для чоловіків.  А почалося  все з 
того, що я сильно травмував хре-
бет. Відчай та порожнеча – все, що 
було у мене всередині.  Неодно-
разово  приходила думка приста-
вити пістолет до скроні, бо нащо 
таке життя! Але згадав, що колись 
читав книжки про славетне ми-
нуле нашого народу, про сильних 
духом козаків, які не мали права 
накладати на себе руки, бо це гріх 
та безчестя, а якщо загинути, то 
тільки в бою – за правду, за рідну 
землю. 

Такі думки та духовний світ 
швидко поставили «Кепа» на ноги. 
Розповідає, коли був малий, мама 
за руку силоміць тягнула його до 
церкви. Відтоді  минув не один де-
сяток років, і тепер життя саме на-
близило «Кепа» до Бога.

– Я почав щиро молитися, по-
своєму. Просив Господа поставити 
мене на ноги, обіцяв, як одужаю, 
стану воїном світла, воїном добра, 
бо коли прийде війна, це буде вій-
на добра і зла. Напевне, Він таки 
почув мої молитви. Я видужав і 
почав активно займатися  армій-
ським страйкболом.

В Україні горів Майдан, 
а в грудях капітана 
палало серце!

Звідки ж беруться такі, як 
«Кеп»? Із файного міста Тернопіль! 
Це одразу чути за західноукра-
їнською говіркою чоловіка. Йому 
вже за 50. У своєму житті він пере-
жив багато пригод та випробувань, 

але переконаний, що найголовні-
ше з них відбувається саме нині. В 
Україні та на теренах колишнього 
СРСР він ким тільки не був – май-
стер на всі руки. Однак злиденність 
нашої держави, де чогось досягти 
у житті можуть переважно зло-
чинці і казнокради, змусила «Кепа» 
на початку 2000-х шукати долю за 
кордоном. Спочатку в Польщі, по-
тім – у сонячній Іспанії. Саме ця 
країна досить швидко перетвори-
ла дитячу мрію на реальність – він 
став моряком. І не просто моря-
ком, а капітаном власного судна. 
Це невелика гарненька яхта, на 
якій «Кеп» вирушив у навколосвіт-
нє плавання! Мрія чи не кожної 
людини – на яхті навколо світу! 

Згадує тодішні свої думки: «Не 
хочете, щоб я став матросом тут, 
на батьківщині (зажадали грошей 
за вступ до «морехідки»), поїду за 
кордон і стану капітаном...» 

Сказав, як відрізав. І невдовзі 
він, справжній капітан, стояв під 
повними вітрилами своєї красуні-
яхти. Каже, в нього було передчут-
тя, що це навколосвітнє плавання 
не буде спокійним. Не через океа-
нічний шторм чи негоду. В Україні 
горів Майдан, а в грудях капітана 
палало серце! 

Що заважало цьому чоловікові 
жити спокійно, насолоджуватись 
сімейним затишком, займатись 
бізнесом, борознити моря на сво-
їй яхті? Відповідь доволі проста, 
але зовсім не зрозуміла горе-
патріотам: безмежна любов до 
рідної країни, яку охопив вогонь. 
А ще обіцянка Богу – стати воїном 
світла.

«Кеп»  і його команда: 
з корабля – на... танк!

Вже в Україні «Кеп» зіткнувся 
з добре йому відомою та ненави-
сною бюрократією і безглуздими 
законами. Беруть у добровольці 
до 45 років...

Не біда, один знайомий пол-
ковник порадив «Правий сектор», 
мовляв, там бойовий дух та інші 
чесноти – якраз для нього. Рішен-
ня прийнято – ДУК «ПС»!

– Ми із сином прийшли на 
базу «Правого сектору». Вони (ке-
рівники), як побачили наші аме-
риканські обладунки (бронежи-
лети, рації), а ще й «снайперку» 
сина та мій автомат, без вагань, 
записали нас у диверсійно-
розвідувальну групу. Отак, з ко-
рабля – на бал!

Тут почалися бойові будні 
«Кепа» і його команди: стріляни-
на, контузії, смерть, втрата бойо-
вих побратимів. Каже, що в них 
самодостатня група, кожен знає 
своє місце, обов’язки, позицію. 
Головне у розвідці – інтуїція, імп-
ровізація і якесь шосте чуття. Це 
збереже життя і допоможе якісно 
виконати завдання.

Група «Кепа» – це переважно 
двадцятирічні хлопці, серед яких 
і рідний син.

–  Я – старша людина, і рані-
ше в мене була така думка, що 
молодь не має йти на війну по-
мирати. Їм треба жити і будувати 
нову країну. Та й, направду, став-
лення до молоді було неодноз-
начне: в них в очах порожнеча, 
незрозуміле для мене життєве 
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кредо і таке інше. Воювати мають 
йти такі, як я, і трохи молодші, 
які прожили шмат життя, мають 
певний досвід за плечима. Але 
коли побачив тих старих пияків, 
що ховаються по лісах від мобілі-
зації, або тих, що десь там трохи 
відстояли на блокпосту й приїж-
джають додому та геройствують, 
– думка докорінно змінилася. У 
мене в групі хлопцям по 18, 20, 25 
років. Оце герої! «Байда», «Міна», 
«Румун», «Тезка», «Вокер», «Запо-
рожець» та інші побратими – від-
мінні й безстрашні бійці, не знаю, 
чи я в їхньому віці пішов би вою-
вати. А як вони воюють, йдуть в 
атаку… можна книжку писати! Був 
випадок, коли нас семеро відби-
валися від 40 ворожих диверсан-
тів. І ці молоді пацани закріпилися 
й відбивалися, ніхто не відступив, 
бо позицію не можна було відда-
вати, на кону було життя бійців 
іншої групи. 

Згадує «Кеп»  і перший захо-
плений групою танк Т-64. Група 
його в сепарів «віджала» – це 
слово стало дуже популярним 
серед усіх бійців фронту. Як саме 
його хвацько «віджали», хлопці не 
розповідають, кажуть, професій-
на таємниця, але їздити навчили-
ся за якусь годину.  

– Підійшли до нас танкісти, 
півгодини показали, розказали, 
ми сіли і поїхали, – розповідає 
«Кеп». – Досвіду в нас було не-
багато, то воювали на тому танку, 
як могли. Щоправда, потім до нас 
навідником підсів офіцер 40-го 
батальйону, який колись коман-
дував танковою ротою, тоді воро-
гам добряче дісталося. 

Під час останнього танкового 
«турне» «Кепа» в районі Іловай-
ська екіпаж швидше виступав у 
ролі мішені. Гармату та кулемети 
заклинило. Екіпаж ганяв по селу, а 
ворог гатив, чим тільки міг. Таким 
чином хлопці відволікали вогонь 
на себе, аби батальйон, який по-
трапив у оточення, міг вирватися 
з кільця. 

– Це було жахливо, – зга-
дує «Кеп». – Я ще пацаном питав 
у батька, як воно в танку, коли 

стріляти по ньому? Він мені відпо-
вів: «Ото вдягаєш відро на голову 
і б’єш по ньому молотком – десь 
так само...» От я і згадав татові 
слова. А підбили нас із ПТРК. Се-
пари самі казали (є достовірна 
інформація), що були шоковані 
і не розуміли наших маневрів. 

Мовляв, могли той танк камінням 
закидати, адже їх там було зосе-
реджено аж три угруповання по 
150 осіб кожне.

Танк горів, екіпаж швидко по-
кинув машину і почав втікати, 
використовуючи дим палаючої 
машини, як димову завісу. Однак 
терористи швидко оточили це 
місце. «Тезка» з навідником  діста-
ли контузії та потрапили в полон. 
Але хлопцям пощастило – зго-
дом їх обміняли полоненими. А от 
«Кеп», як у вірші Тараса Шевченка, 
сидів в очереті (бур’яні) та молив-
ся Богу, щоб вижити.

– Сепари в той очерет не за-
ходили, били мінами, кидали 
гранати, знали: ще один танкіст 
має бути. Хто б міг подумати, але 
таки стали життєво корисними 
тактичні заняття із страйкбо-
лу, які відвідував у Іспанії. Там 
була техніка з непомітного про-
ходження через очерет, адже по 
верхів’ях рослин видно, що хтось 
там рухається. Отак я виходив із 
нього аж вісім годин. Спочатку 
молився, щоб не впіймали, потім 
просив у Бога води. І тут – диво! 
Після місячної засухи небо вкри-
лося хмарами і пішов дощ. Бігом 
розстеляю накидку, збираю до-
рогоцінні краплини і п’ю, п’ю, 
п’ю... У цей момент я вже повірив 
у те, що виберусь. Потім вибіг на 
дорогу, і переді мною несподі-
вано вискочив сепар, молодий 
такий пацанчик. Я йому в очі, він 
– мені. У мене автомат напогото-
ві, в нього – ні. Згадав вислів із 
якогось кінофільму: «Можеш не 
вбивати – не вбивай, тоді спасеш 
свою душу». Я опустив ствол, і він 
чкурнув, як вітер, напевно, мене 
здавати. Але я вже біг полем до 
своїх, десь чув постріли за спи-
ною і свист куль, але то таке, я 
вирвався!..

Якщо у складі українського 
війська буде хоча б кілька ти-
сяч таких воїнів світла, як «Кеп» 
і його команда, цю армію не 
перемогти ніколи. Тим біль-
ше аморальним покидькам із 
«руського міра».

Юрій ІГНАТ
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…Липень 2014-го. Українське 
військо  просувається Донбасом, 
звільняючи   міста і села. Серед  
визволителів – солдати й офі-
цери 8-го окремого полку спеці-
ального призначення. У цей час 
оборонці луганського аеропорту 
ведуть запеклі бої, відбиваючись 
від переважаючого у живій силі та 
озброєнні ворога. Їхні сили тануть 
і вони  просять допомоги. За нака-
зом командування до  них ось-ось 
має відправитись  колона у скла-
ді кількох частин: завершуються 
останні приготування до маршу.

 «Краще загинемо, 
але не відступимо…» 

А в цей час терористи, довіда-
вшись  про висування колони,  за-
кінчують останні приготування 
до ї ї «зустрічі». 

Командир полку полковник 
Олег Нечаєв, чиї підрозділи теж 
входять до складу колони, попри 
отриману інформацію, що «на 
маршруті все гаразд», нервує, сер-
цем відчуває, що терористи готу-
ють засідку.  

– Надто підозріло все це, – 

розмірковує він. – Чи не зачаїли-
ся сепари, щоб посильніше нас 
вжалити?

І наказує  ще раз  перевірити 
майбутній маршрут. Адже на кону – 
життя тисяч українських вояків. Ви-
конати це завдання доручає двом 
групам розвідників під команду-
ванням капітанів Олександра Пе-
траківського і Михайла Спринчака 
– кращих офіцерів частини.

– Для цього  достатньо і моїх 
хлопців, товаришу полковник, – 
каже Олександр. – Ми не підведе-
мо!

ПОДВИГ 
РОЗВІДНИКА

Вступивши в нерівний 
бій з терористами, 

які готували пастку 
для тисяч українських 

вояків, група 
спецпризначенців 

на чолі з капітаном 
Олександром 

Петраківським 
врятувала життя 

сотням людей. Сьогодні 
Герой України сам 

потребує допомоги    
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Олег Олександрович, знаючи 
професійну підготовку офіцера і 
його підлеглих, погоджується…

За кілька хвилин  розвідники  
на «Уралі» залишають розташу-
вання полку. Олександр пильно 
«промацує» очима зелені наса-
дження, що тягнуться вздовж 
траси. Неподалік повороту, де ча-
гарі найбільш густі й підступають 
до самої дороги, наказує зупини-
тись.

– Не подобається мені ця міс-
цина, – каже  бійцям. – На місці 
ворога я  саме тут влаштував би 
засідку. Тому, хлопці, треба добре 
оглянути ї ї.

Офіцер розділив групу на дві 
частини: одну – лівою стороною 
«зеленки» – повів сам, а другу, 
що рухалась паралельно, очолив 
прапорщик Вадим Ігнатьєв. Не 
встигли пройти і кількох сотень 
метрів, як один із бійців крикнув:

– Засідка!..
Бійці миттєво попадали на 

землю, займаючи оборону.  І від-
разу опинилися під шаленим об-
стрілом. Як зі стрілецької зброї, 
так і  гранатометів та мінометів. 
Сили були нерівні. 

– Здавайтеся! – кричали з тієї 
сторони, припинивши на кілька 
секунд обстріл. – Вас мало і ви всі 
приречені.

Капітан Петраківський і сам 
знав, що перевага в живій силі і 
озброєнні на тому боці. Але знав 
він й інше: з хвилини на хвили-
ну на трасі, до якої рукою пода-
ти, з’явиться колона, на яку – в 
разі їхнього відступу – бойовики 
перенесуть вогонь. Отже, треба 
стримувати їх  якомога довше.

– Якщо відступимо, на нашій 
совісті буде смерть багатьох на-
ших  хлопців, – каже офіцер. – 
Триматимемося до останнього 
набою: загинемо, а не відійдемо.

Побачивши, що молодший сер-
жант Олександр Рябчич без кевла-
рового шолома, віддає йому свій. 
Вже потім, після бою, з’ясується, 
що саме цей шолом, якого офіцер 
віддав підлеглому,  влучило біль-
ше 10 осколків, але він витримав, 
цим самим врятувавши життя 
солдату…

Але голова капітана неза-
хищена, і в неї влучають кілька 
осколків. Кров заюшує очі, об-
личчя, але він продовжує  поли-
вати ворога кулеметним вогнем. 
Сержант Іван Голубка перебинто-
вує командиру голову  і той про-
довжує бій. З’являються перші 
поранені. Капітан Петраківський, 
попри тяжке поранення, евакуює 
у більш-менш безпечне місце Ва-
дима Ігнатьєва та Ігоря Дмитрен-
ка. А згодом й інших,  надавши 
їм першу медичну допомогу і, як 
скажуть потім лікарі, врятувавши 
їм  життя. 

– У тім бою ми втратили двох 
товаришів, - згадує  Вадим Ігна-
тьєв. – Але втрати були б значно 
більшими, коли б не професіона-
лізм нашого командира. Сьогодні, 
«прокручуючи» в пам’яті ті події, 
розумію: він просто неймовір-
но  швидко зорієнтувався у над-

складній ситуації і обрав єдине 
правильне рішення. Саме завдяки 
йому ми зуміли не лише вибра-
тись з тієї пастки, а й – великою 
мірою – не дали ворогу «пошма-
тувати» нашу колону. Адже віді-
йшли у безпечне місце лише тоді, 
коли  переконались, що вона  вже 
пройшла…

   

«У мене вся надія 
на Президента України…»

З перших хвилин бою Петра-
ківський доповів командуванню 
полку про  те, що група потрапила 
в засідку і веде бій. Тож незаба-
ром до місця бойового зіткнення 
прибула бронетехніка. На ній і 
евакуювали всю групу. Офіцера, 
після надання першої допомоги, 
гелікоптером доправили до Хар-
ківського військово-медичного 
клінічного центру. 

Олександр с мамою Тетяною Никифорівною і донькою Настею, яку він любить 
до безтями
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з проханням надати фахівців, які 
б провели ретельне обстеження 
хворого. А ще – визначили методи 
лікування, які б допомогли поста-
вити його на ноги. У прямому ро-
зумінні цього слова. 

Говорити про шанси Олексан-
дра на одужання зарано. Але, за 
словами головного невропатолога 
МО України – начальника відді-
лення неврології полковника ме-
дичної служби, кандидата медич-
них наук Анатолія Ткачова, вони є. 
І непогані.

– Оглянувши хворого, ми ді-
йшли висновку, що головним його 
захворюванням є енцефалопатія 
складного генезису, - говорить 
Анатолій Володимирович. – При 
цьому зберігаються певні корко-
ві функції, що свідчить про від-
новлення нервової системи. Для 
того щоб Олександра повернути 
до повноцінного життя, потрібна 
реабілітація у спеціалізованому 
закладі. На жаль, у нас в Україні 
таких немає.

Отже, потрібне лікування за 
кордоном. Зокрема, з такими 

усмішка, він намагається їм щось 
сказати. Та не може…

– З самого початку, попри 
песимістичні прогнози окре-
мих лікарів, я вирішив боротись 
за життя сина, – каже Петра-
ківський-старший. – Лікування 
вкрай дорого коштує, тому до-
велося звернутись по допомогу 
до небайдужих людей. Низький 
уклін усім, хто відгукнувся на 
моє прохання і переказав гроші 
на мою банківську картку. Завдя-
ки благодійникам ми  побували 
з Сашком у  клініках Ізраїлю та 
Польщі. Та, незважаючи на всі 
зусилля закордонних лікарів, іс-
тотних зрушень, на превеликий 
жаль, не відбулося. 

На початку літа  реанімаційно-
операційним літаком Повітряних 
Сил «Віта» Олександра перевез-
ли до Національного військово-
медичного клінічного центру МО 
України. Сьогодні він перебуває у 
відділенні неврології центру. Вод-
ночас Міністерство оборони Укра-
їни звернулося до посольств США, 
Італії, Німеччини, Франції, Естонії 

– Син, попри тяжке поранення, 
весь час був при тямі, розмовляв 
з товаришами і навіть жартував, –  
розповідає Петро Петраківський 
– батько Олександра. – Перед 
операцією Сашко зателефонував 
і, не розповідаючи про бій, повідо-
мив, що з ним все гаразд. А після 
операції  раптово знепритомнів. 

Сталося це 22 липня 2014 року. 
Наступного дня офіцера доправи-
ли  літаком  до Військово-медич-
ного клінічного центру Західного 
регіону, що у Львові. Тамтешні лі-
карі, незважаючи на всі зусилля, 
теж не зуміли привести його до 
пам’яті….

Відтоді минуло 2 роки. Але  
він жодного разу не приходив до 
тями. Весь час біля воїна батьки – 
Петро Станіславович і Тетяна Ни-
кифорівна,  допомагає доглядати 
брата і сестра Світлана. Парадок-
сально, але Олександр, перебува-
ючи у такому стані, розуміє, що 
біля нього найрідніші йому люди! 
А коли його провідують бойові 
побратими, офіцер виявляє емо-
ції: на його обличчі з’являється 

Група капітана Петраківського, вступивши в нерівний бій з ворогом, забезпечила безпечний прохід 
автоколони наших військ

– Син, попри тяжке поране
весь час був при тямі, розмов
з товаришами і навіть жартува
розповідає Петро Петраківсь
– батько Олександра. – Пе
операцією Сашко зателефону

Група капітана Петраківського, вст
автоколони наших військ
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Петро Станіславович, кілька де-
сятків років життя віддав служ-
бі в частинах спецпризначення, 
полковник запасу. Мати, Тетя-
на Никифорівна, підполковник 
юстиції, тривалий час проходи-
ла службу у цьому ж полку, має 
близько тисячі стрибків з пара-
шутом. Сьогодні вона служить в 
одному з підрозділів Військової 
служби  правопорядку ЗС Украї-
ни. 

Сестра Світлана – військо-
вий психолог, майор, проходить 
службу в Національному універ-
ситеті оборони України. Дружина 
Олександра Галина – теж, як і ї ї 
чоловік, закінчила Національну 
академію сухопутних військ ЗС 
України, лейтенант, служить у 
Високомобільних десантних вій-
ськах.

Петраківський-старший мріє 
про той день, коли його син стане 
на ноги, обійме свою донечку На-
стю, яку до безтями любить.  І про-
довжить службу в Українському 
війську, без якого теж не уявляє 
свого життя.

– Я вірю, що Господь Бог не від-
вернеться від мого сина, – каже 
Петро Станіславович. – Надіюсь і 
на лікарів. Тому і сподіваюсь ще 
повоювати разом з Сашком за 
Україну. Тому й поновлююсь  сьо-
годні на військовій службі. 

Коли Олександр Петраків-
ський перебував на лікуванні, 
йому присвоїли військове зван-
ня «майор». А восени 2014-го за 
виняткову мужність, героїзм і 
незламність духу, виявлені у за-
хисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України 
Президент України Петро Поро-
шенко присвоїв  йому звання Ге-
рой України з врученням ордена 
«Золота зірка».

                                                 
Сергій ЗЯТЬЄВ

ралу армії України Степану Пол-
тораку, начальнику Генерального 
штабу – Головнокомандувачу ЗС 
України генералу армії Украї-
ни Вікторові Муженку. Вони, по-
при зайнятість, допомагають нам  
у вирішенні певних проблем, 
пов’язаних із лікуванням сина.  До 
речі, Степан Тимофійович  кілька 
разів провідував його,  залишив 
нам  свій телефонний номер і до-
зволив звертатись  у будь-який 
час…

«Петраківські ще повоюють 
за Україну…»

Сім’я Петраківських – вій-
ськова сім’я. Батько Олександра,  

діагнозами успішно лікують у 
Х’юстонському реабілітаційно-
му центрі у США. Тамтешні спе-
ціалісти дають 70-75% гарантії 
на успішне лікування. Але його 
вартість захмарна – близько 800 
тисяч американських доларів. 
Оскільки всі благодійні кошти, зі-
брані раніше, були витрачені під 
час перебування в Ізраїлі і Поль-
щі, Петро Станіславович звернув-
ся по допомогу до  Президента 
України…

Петро Порошенко, уважно ви-
слухавши його, пообіцяв допомог-
ти у вирішенні цієї проблеми. Тож 
нині розглядається питання про 
виділення коштів для відновного 
лікування майора Олександра Пе-
траківського за океаном.

– Користуючись нагодою, хочу 
від усієї душі подякувати Петру 
Олексійовичу, – каже Петраків-
ський-старший. – У мене сьогодні 
вся надія лише на нашого Прези-
дента. Наша родина також вдячна 
і Міністру оборони України гене-

 Капітан Петраківський, попри тяжке поранення, 
евакуює у більш-менш безпечне місце 

Вадима Ігнатьєва та Ігоря Дмитренка. А згодом 
й інших,  надавши їм першу медичну допомогу і, 

як скажуть потім лікарі, врятувавши їм  життя
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Îëåêñàíäð Ìàêàðåâè÷ ïî÷èíàâ
ñâîþ â³éñüêîâó êàð’ºðó ÿê ìîòî-
ðèñò «òîðïåäîëîâà» Òèõîîêåàí-
ñüêîãî ôëîòó, äîñëóæèâñÿ äî íà-
÷àëüíèêà êàôåäðè ïñèõîëîã³¿ Íàö³î-
íàëüíî¿ àêàäåì³¿ îáîðîíè Óêðà¿íè,
à ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ â çàïàñ ïðàöþ-
âàâ íà÷àëüíèêîì â³ää³ëó Íàóêîâî-
äîñë³äíîãî öåíòðó ãóìàí³òàðíèõ
ïðîáëåì Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.
Ïîä³¿ íà Ñõîä³ çìóñèëè îô³öåðà
çàïàñó çâåðíóòèñÿ äî êåð³âíèöòâà
ç ïðîõàííÿì â³äðÿäèòè éîãî äî
çîíè ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ ÿê ïñèõîëîãà
òà ôàõ³âöÿ ç ³íôîðìàö³éíî-ïñèõî-
ëîã³÷íî¿ ïðîòèä³¿ âîðîæ³é ïðîïà-
ãàíä³ 

НАРОДЖЕННЯ 
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Ç òðüîõ çàïðîïîíîâàíèõ éîìó
ï³äðîçä³ë³â îáðàâ 11-é îêðåìèé
ìîòîï³õîòíèé áàòàëüéîí «Êè¿â-
ñüêà Ðóñü». Â³äòàê ñòàâ àêòèâíèì
ó÷àñíèêîì âîëîíòåðñüêîãî ðóõó
òà äîëó÷èâñÿ äî ïîïóëÿðèçàö³¿
ãåðî¿÷íèõ ïîäâèã³â â³éñüêîâî-
ñëóæáîâö³â ³ áîéîâèõ òðàäèö³é
öüîãî ñëàâåòíîãî áàòàëüéîíó, íà-
ðîäæåíèõ ï³ä ÷àñ âîºííèõ ä³é íà
Äîíáàñ³. 

Ïðî öå òà ³íøå – â áåñ³ä³ ç êàí-
äèäàòîì ïñèõîëîã³÷íèõ íàóê, êà-
ï³òàíîì ² ðàíãó çàïàñó Îëåêñàí-
äðîì Ìàêàðåâè÷åì.

– Âè çàéìàºòåñÿ ïîïóëÿðè-
çàö³ºþ áàòàëüéîíó «Êè¿âñüêà
Ðóñü». Ç ÷îãî âñå ðîçïî÷àëîñÿ òà
ùî âäàëîñÿ âàì çðîáèòè? 

– Ï³ñëÿ ïîáà÷åíîãî íà â³éí³,
ï³ñëÿ òîãî, ùî äîâåëîñÿ ïåðåæè-
òè ðàçîì ³ç òîâàðèøàìè, ÿ âèð³-
øèâ ï³äãîòóâàòè ôîòîâèñòàâêó
ïðî áàòàëüéîí. ß âäÿ÷íèé äîïî-
ìîç³ ìî¿õ ïîáðàòèì³â, âîëîíòå-
ð³â, áëèçüêèõ äðóç³â ³ òîâàðèø³â,
ÿê³ áóëè íà â³éí³ òà çàëèøàþòüñÿ
òàì ³ çàðàç, çà ïîòóæíó ï³äòðèìêó
ó ñòâîðåíí³ ìîá³ëüíî¿ ôîòîâèñ-
òàâêè òà ¿ ¿ ïðîâåäåíí³. Óìèñíî íå
íàçèâàòèìó ñüîãîäí³ ³ìåí óñ³õ

òèõ, õòî áðàâ ó÷àñòü â îðãàí³çàö³¿,
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîìó òà ô³-
íàíñîâîìó çàáåçïå÷åíí³ çàõîä³â.
Íåáàéäóæèõ ëþäåé âèÿâèëîñÿ
÷èìàëî. Áóâ ðàäèé áóäü-ÿêîìó
òåëåôîííîìó äçâ³íêó, êîæí³é
çàïðîïîíîâàí³é êîï³éö³, íàéìåí-
ø³é ïîðàä³. Ïîáà÷èâ, ùî âñ³ ëþäè

ðîçóì³ëè, íàñê³ëüêè öå ïîòð³áíî ³
òèì, õòî âîþâàâ, ³ òèì, õòî ÷åêàâ
¿õ ç ôðîíòó âäîìà, ³ òèì, õòî çàâ-
äÿ÷óº íàøèì çàõèñíèêàì çà ñïî-
ê³é ó âëàñíèõ äîì³âêàõ.

20 ãðóäíÿ 2015 ðîêó â Êèºâ³
íàðåøò³ â³äáóëàñÿ ïåðøà ôîòî-
âèñòàâêà ï³ä íàçâîþ «Ãåðî¿÷íèé
11-é ÎÌïÁ «Êè¿âñüêà Ðóñü»». Âñ³
ìî¿ î÷³êóâàííÿ âèïðàâäàëèñÿ.
Íà âèñòàâö³ ïîáóâàëî áàãàòî ìî-
¿õ ïîáðàòèì³â. ß çðîçóì³â, íàñ-
ê³ëüêè âàæëèâîþ º òàêà ñïðàâà, ³
â³ä÷óâ âåëè÷åçíå ìîðàëüíå çà-
äîâîëåííÿ, êîëè ïîáà÷èâ ùèð³
åìîö³¿ ëþäåé, ïåðåæèâàííÿ ³
òåïëîòó, ÿêó âèïðîì³íþâàëè ¿õí³
ïîãëÿäè.

Âèñòàâêà äîïîìîãëà ç³áðàòè
õëîïö³â, ÿê³ ðàçîì ñèä³ëè â îêî-
ïàõ, éøëè â àòàêó, ¿ëè ç îäíîãî êà-
çàíà. Âîíè ìàëè çìîãó ïîñï³ëêó-
âàòèñÿ, îáì³íÿòèñÿ ñïîãàäàìè ³
äîñÿãíåííÿìè, ïîä³ëèòèñÿ ïðàã-
íåííÿìè òà íàäàòè âëàñí³ ïîðàäè
ùîäî âèð³øåííÿ íàãàëüíèõ ïè-
òàíü ó ï³ñëÿâîºííîìó æèòò³.

Ï³ñëÿ Êèºâà ôîòîâèñòàâêà äå-
ìîíñòðóâàëàñÿ ó Âèøãîðîä³, Òåò³-

 ГЕРОЇВ

Олександр Макаревич на позиціях батальйону
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ºâ³, Á³ë³é Öåðêâ³. Òåïåð âîíà ïåðå-
äàíà íà ïîñò³éíó åêñïîçèö³þ äî
Íàö³îíàëüíîãî ìóçåþ-çàïîâ³äíè-
êà «Áèòâà çà Êè¿â ó 1943 ðîö³»,
ðîçòàøîâàíîãî â ñåë³ Íîâ³ Ïåòð³â-
ö³ Âèøãîðîäñüêîãî ðàéîíó Êè¿âñü-
êî¿ îáëàñò³.

Âäàëîñÿ ìåí³ â³äçíÿòè é ÷èìà-
ëî â³äåîìàòåð³àë³â. ×àñòèíó ç íèõ
óæå ðîçì³ñòèâ ó ñîö³àëüíèõ ìå-
ðåæàõ. Â óñ³õ ì³ñòàõ, äå ïîáóâàëà
âèñòàâêà, íà ¿ ¿ â³äêðèòò³ äåìîíñ-
òðóâàâñÿ â³äåîô³ëüì, ÿêèé çí³ìà-
ëè ìî¿ ïîáðàòèìè òà ÿ, ïðî áîéî-
â³ ä³¿ áàòàëüéîíó.

Çâè÷àéíî, íàêîïè÷èâ ìàòåð³àë
³ äëÿ ïðîâåäåííÿ òðåí³íã³â òà çà-
íÿòü ç ïñèõîëîã³÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿
á³éö³â. Ðîçðîáèâ ïðîãðàìó ï³äãî-
òîâêè ïñèõîëîã³â äî ä³é ó â³éñüêî-
âèõ ï³äðîçä³ëàõ ï³ä íàçâîþ «Ïñè-
õîëîã íà â³éí³». Ïðîãðàìà ì³ñòèòü
ï’ÿòü íàïðÿì³â: ï³äãîòîâêà ïñèõî-
ëîãà; ïñèõîëîã³÷íå ñóïðîâîäæåí-
íÿ ä³é â³éñüêîâîãî ï³äðîçä³ëó;
ïñèõîëîã³÷íà ðåàá³ë³òàö³ÿ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â; æèòòºâà òà
ïðîôåñ³éíà îð³ºíòàö³ÿ â³éñüêî-
âîñëóæáîâö³â òà ¿õíÿ ñïåö³àë³çà-
ö³ÿ, à ñàìå – ïðîôåñ³éíå âèêî-
ðèñòàííÿ ó ïîñòâîºííîìó æèòò³.
Àäæå º îñîáëèâîñò³, ÿê³ ñë³ä áðàòè
äî óâàãè ôàõ³âöÿì íàøîãî ïðîô³-
ëþ òà êîìàíäèðàì ÿê ó áîéîâ³é
îáñòàíîâö³, òàê ³ ï³ñëÿ ïîâåðíåí-
íÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â ç ôðîí-
òó, ïðèñòîñóâàííÿ ¿õ äî ìèðíîãî
æèòòÿ.

– À ÷îìó âè îáðàëè ñàìå
«Êè¿âñüêó Ðóñü»? 

– Ùå íà ïî÷àòêó ñòâîðåííÿ

áàòàëüéîíó, ó òðàâí³ 2014 ðîêó, ÿ
ïåðåáóâàâ ó ñêëàä³ ãðóïè ôàõ³â-
ö³â Íàóêîâî-äîñë³äíîãî öåíòðó
ãóìàí³òàðíèõ ïðîáëåì Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîâîäèëè ïñè-
õîëîã³÷í³ òðåí³íãè ç îñîáîâèì
ñêëàäîì öüîãî ï³äðîçä³ëó. Òàì
ïîçíàéîìèâñÿ ç êîìàíäèðîì, òî-
ä³ ùå ï³äïîëêîâíèêîì Îëåêñàí-
äðîì Ãóìåíþêîì, ÿêèé ìàâ áîéî-
âèé äîñâ³ä òà áóâ íåîðäèíàðíîþ
îñîáèñò³ñòþ. ² êîëè ìåí³ âèïàëà
íàãîäà â³äáóòè ó â³äðÿäæåííÿ äî
áàòàëüéîíó, ÿ íå ì³ã íå ñêîðèñòà-
òèñÿ òàêèì ÷óäîâèì âèïàäêîì.

Áàòàëüéîí, ïî-ïåðøå, ï³ñëÿ
ôîðìóâàííÿ îïèíèâñÿ ïðîñòî â
ïåêë³ â³éíè. Áî¿ ï³ä Äåáàëüöå-
âèì, Ñëîâ’ÿíñüêîì, çà îïàíóâàí-
íÿ ãîðîþ Êàðà÷óí…  Â³éñüêîâîñ-
ëóæáîâö³ ïîêàçàëè á³éö³âñüêèé
õàðàêòåð, äîâåëè, ùî âîíè º äîñ-
òîéíèìè íàùàäêàìè òèõ, õòî
çì³öíþâàâ ³ áîðîíèâ â³ä çàâî-
éîâíèê³â ñâÿòó Êè¿âñüêó Ðóñü.
Áàòàëüéîí º êðàùèì, òîìó ùî çà
ïåð³îä áî¿â 2014 ðîêó âèêîíàâ
âñ³ ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ. Ñåïàðà-
òèñòè ïîáîþâàëèñÿ ç íàìè âñòó-
ïàòè ó á³é.

Ïî-äðóãå, áàòàëüéîí, íà ì³é
ïîãëÿä, º êðàùèì òîìó, ùî ÿ ââà-
æàþ éîãî ñâî¿ì ð³äíèì, õî÷à çà
«ïîõîäæåííÿì» ÿ ìîðÿê. Ó êîëåê-
òèâ³  â³ä÷óâàþòüñÿ îñîáëèâ³ ñòî-
ñóíêè ì³æ ëþäüìè. Òàì, íà ïåðå-
äîâ³é, íå áóëî òàê çâàíî¿ â³éñüêî-
âî¿ äóðîñò³, ç ÿêîþ äîâîë³ ÷àñòî
äîâîäèëîñÿ ñòèêàòèñÿ ðàí³øå.

Òàì º îñîáèñòîñò³, Ëþäè, ÿê êà-
æóòü, ç âåëèêî¿ ë³òåðè. ß ïîáà÷èâ

¿õ íà â³éí³. Âîíè â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä
«ëþäåé ìèðíîãî æèòòÿ» íåï³ä-
ðîáíèìè ùèð³ñòþ, ãóìàíí³ñòþ ³
ïàòð³îòèçìîì, ïðàãíåííÿì äî ê³í-
öÿ ñòîÿòè çà ð³äíó çåìëþ òà áîðî-
íèòè âñ³õ óêðà¿íö³â.

–  ßêà ãîëîâíà ìåòà ôîòî-
âèñòàâêè?

– Ì³ñ³ÿ ñàìî¿ ôîòîâèñòàâêè, ÿê
íà ìåíå, ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá óêðà-
¿íö³, «ÿê³ âòîìèëèñÿ â³ä â³éíè» (òà-
êèé âèñë³â ìè ÷óºìî âæå äîñèòü
òðèâàëèé ÷àñ), ïîáà÷èëè, ÿêîþ
íàñïðàâä³ º â³éíà íà Äîíáàñ³. 

Íà âèñòàâö³ ïðåäñòàâëåí³ ôî-
òîãðàô³¿ ðåàëüíèõ áî¿â, óìîâè
æèòòÿ íàøèõ ìóæí³õ âî¿í³â. Ïðî-
òå íàéãîëîâí³øèì º ïðàãíåííÿ
äîíåñòè äî óêðà¿íö³â ³ìåíà òèõ,
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õòî âèáîðþº äëÿ íèõ ñïîê³é,
ìèðíå íåáî íàä ãîëîâîþ òà
ìîæëèâ³ñòü æèòè ó íåçàëåæí³é,
óñï³øí³é êðà¿í³. Âî¿íè ðîáëÿòü
öå ö³íîþ âëàñíîãî æèòòÿ. Êàï³-
òàí ²ëüãàð Áàã³ðîâ, ñòàðøèé ëåé-
òåíàíò Â³êòîð Ïàñ³÷íèê, ñòàðøè-
íà Îëåêñàíäð Ñèäîðåíêî, ñòàð-
øèé ñåðæàíò Îëåêñàíäð Áîáîê,
ñòàðøèé ñîëäàò Äìèòðî Àñòàïîâ,
ñîëäàòè Âîëîäèìèð Ñàâóëÿê,
Îëåã Îðëîâ, Îëåã Òèìêî òà áàãàòî
³íøèõ. ¯õíüîþ êðîâ’þ  íàïèñàí³
³ñòîð³ÿ ³ áîéîâèé øëÿõ áàòàëü-
éîíó. ¯õí³ áîéîâ³ ïîáðàòèìè ñâÿ-
òî áåðåæóòü ïàì’ÿòü ïðî çàãèá-
ëèõ. 

ß íàìàãàâñÿ ö³ºþ  âèñòàâêîþ
çä³éíÿòè õâèëþ, ùî ïîâèííà ïðî-

êîòèòèñü Óêðà¿íîþ, àáè ìåøêàíö³
âñ³õ ðåã³îí³â ä³çíàëèñÿ ïðî ìóæ-
í³ñòü òà ãåðî¿çì ìî¿õ ïîáðàòèì³â,
ÿê³ º íå ëèøå â áàòàëüéîí³ «Êè¿â-
ñüêà Ðóñü», à é â ³íøèõ ï³äðîçä³-
ëàõ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè. Êîæåí
³ç ñîëäàò³â âàðòèé âäÿ÷íîñò³ ñóñ-
ï³ëüñòâà ³ äåðæàâíèõ îðãàí³â âëà-
äè çà ñâ³é ïîäâèã, âàðòèé óâàãè ³
ïîâàãè ç áîêó ì³í³ñòåðñòâ ³ â³-
äîìñòâ, â³éñüêêîìàò³â, ì³ñüêèõ ³
ñåëèùíèõ ðàä.

– ×îãî, íà âàø ïîãëÿä, áðàêóº
íèí³ â ðîáîò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè ç ó÷àñíèêàìè ÀÒÎ?

– ªäèíå, ÷îãî íå âèñòà÷àº íè-
í³ â ðîáîò³ îðãàí³â äåðæàâíî¿
âëàäè – öå áóòè ÷åñíèìè ïåðåä
òèìè ïàòð³îòàìè, ÿê³ ñòàëè íà çà-
õèñò íàøî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñ-
íîñò³ òà äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó
íå çà âèêëèêîì äî â³éñüêêîìàòó, à
çà ïîêëèêîì ñåðöÿ, íå çãàíüáèâ-
øè íåçëàìíîãî äóõó óêðà¿íñüêîãî
âîÿêà.

Íà ôðîíò³ á³éö³â 11-ãî áàòàëü-
éîíó ç ãîðä³ñòþ íàçèâàëè «ä³äà-
ìè». Áàãàòî õòî ç íèõ âæå âñòèã
ïðîéòè êð³çü ãîðíèëî äåê³ëüêîõ
âîºí. À ïë³÷-î-ïë³÷ ç íèìè ñòîÿòü
ò³, õòî ìîæå áóòè äëÿ íèõ îíóêà-
ìè. Ïîïðè ð³çíèöþ ó â³ö³, âîíè
êîæíîãî äíÿ äîâîäÿòü, ùî º
ñïðàâæí³ìè ãåðîÿìè, ÿêèõ áóëî
áàãàòî â Êè¿âñüê³é Ðóñ³ ³ ÿêèõ ñòàº
äåäàë³ á³ëüøå. 

Ïîòð³áíî íàðåøò³ ïîñòàâèòè
íà íàëåæíèé ð³âåíü ³ â³éñüêîâî--
ïàòð³îòè÷íå âèõîâàííÿ â äåðæà-
â³. Ìè ìàºìî çíàòè âñ³õ íàøèõ ãå-
ðî¿â, âèõîâóâàòè íà ¿õíüîìó ïðèê-

ëàä³ ìîëîäü, äáàòè ïðî ðîäèíè,
ÿê³ âòðàòèëè ÷îëîâ³ê³â àáî çìó-
øåí³ äîãëÿäàòè òèõ, êîãî â³éíà
çðîáèëà ³íâàë³äàìè.

² ùå. Âàæëèâèì çàâäàííÿì ó
äåðæàâ³ ìàº ñòàòè ñèñòåìíà ïñè-
õîëîã³÷íà ï³äòðèìêà ó÷àñíèê³â
â³éíè íà Äîíáàñ³ òà ¿õí³õ ñ³ìåé,
ïåðåñåëåíö³â. Öå ðîáîòà íå íà ð³ê
³ íàâ³òü íå íà äåñÿòü ðîê³â. Öå ðî-
áîòà – íàäîâãî. ßê ³ ´ðóíòîâíà
ïñèõîëîã³÷íà ï³äãîòîâêà íàøèõ
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.

– ßê³ âàø³ ïëàíè íà ìàéáóò-
íº? 

– Ïëàíè íàñïðàâä³ ìàþ ãðàí-
ä³îçí³. ª ïåâí³ äîìîâëåíîñò³ ùî-
äî ïðîâåäåííÿ âèñòàâêè íå ëèøå
â Óêðà¿í³, à é ïîçà ¿ ¿ ìåæàìè.
Ñòâîðþþ õðîí³êàëüíî-äîêóìåí-
òàëüíèé ô³ëüì ïðî áàòàëüéîí ³ç
òèõ â³äåîìàòåð³àë³â, ÿê³ ìàþ. Âè-
êîðèñòîâóâàòèìó ñïîãàäè ìî¿õ
ïîáðàòèì³â. Àäæå ÿ ¿õ äîáðå ðî-
çóì³þ. Áî áóâ ðàçîì ç íèìè íà
ïåðåäîâ³é, íà â³éí³. ² äîñ³, äî ðå÷³,
â³ä÷óâàþ çàäóøëèâèé çàïàõ ïî-
ðîõîâèõ ãàç³â. 

² äåê³ëüêà ñë³â, ÿêùî ìîæíà,
ïðî âîëîíòåð³â, äî ÿêèõ ³ ÿ ìàþ
÷åñòü íàëåæàòè. Áàæàþ ¿ì òåðï³í-
íÿ, íàñíàãè òà ñèëè äóõó. ßêáè íå
âîíè, ìè áè öþ â³éíó ïðîñòî ïðîã-
ðàëè. Ùèðà âäÿ÷í³ñòü ¿ì çà äîïî-
ìîãó íàøèì âî¿íàì, ï³äòðèìêó, çà
òå, ùî äîíîñèëè äî êîæíîãî â³é-
ñüêîâîñëóæáîâöÿ òåïëîòó ñåð-
äåöü, ñïîä³âàííÿ ³ ïåðåæèâàííÿ
ïðîñòèõ óêðà¿íö³â.

Áåñ³äó â³â 
Îëåêñàíäð ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ
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РОЗВІДНИКИ 
ЗЕМЛІ

Ðîáîòà â³éñüêîâèõ òîïîãðàô³â ³ ãåîäåçèñò³â íå ìàº ïåðåðâè, òîìó ùî çåìëÿ,
ÿê æèâà ³ñòîòà, çàçíàº âïëèâó ³ ÷àñó, ³ ëþäñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ïðîâîäèòè ðîçâ³ä-
êó ì³ñöåâîñò³ é çíàòè ïðî çì³íè – ¿õí³é ïðÿìèé îáîâ’ÿçîê, àäæå áåç òî÷íèõ
âèì³ð³â òà òîïîãðàô³÷íèõ êàðò íå çìîæå ä³ÿòè æîäåí àðì³éñüêèé ï³äðîçä³ë
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Íà Ñõîä³ îäíèìè ç ïåðøèõ ó
ðîçâ³äêó ï³øëè â³éñüêîâ³ òîïîãåî-
äåçèñòè. Çà êîðîòêèé òåðì³í âîíè
ìàëè âèêîíàòè öå çàâäàííÿ, áî íà
òîé ÷àñ íå áóëî îíîâëåíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïðî ñõ³äí³ ðàéîíè, à â³é-
ñüêàì ïîòð³áíî áóëî çàêð³ïëÿòè-
ñÿ íåãàéíî. Òîïîãðàôè ñòàëè
«î÷èìà àðì³¿», áî áåç òî÷íèõ êî-
îðäèíàò íåìîæëèâî àí³ áëîêïîñò
âñòàíîâèòè, àí³ â³äêîðèãóâàòè âî-
ãîíü àðòèëåð³¿. 

Òà áîéîâ³ ä³¿ âíîñÿòü ñâî¿ êî-
ðåêòèâè. ² äëÿ ãåîäåçèñò³â ñüî-
ãîäí³ º àêòóàëüíèì ïèòàííÿ âèç-
íà÷åííÿ êîîðäèíàò ì³ííèõ ïîë³â
òà îá’ºêò³â, ùîá ñàïåðè ìîãëè
ðîáèòè ñâîþ ñïðàâó, à öèâ³ëüí³
íå íàðàæàòèñÿ âêîòðå íà íåáåç-
ïåêó. 

– Òàê³ ðîáîòè íàðàç³ ïðîâî-
äÿòüñÿ íà Ìàð³óïîëüñüêîìó íàï-
ðÿì³. Äî íàñ ïðèõîäÿòü ì³ñöåâ³ é
ïîâ³äîìëÿþòü, ùî áà÷èëè íåðî-
ç³ðâàíó ì³íó àáî æ ñíàðÿä. Ãðóïà,
ó ñêëàä³ ÿêî¿ îáîâ’ÿçêîâî ìàº áó-
òè ãåîäåçèñò, âè¿æäæàº íà âèêëèê.
Íàïðèêëàä, âèÿâèëè â ïîë³ âèðâó.
Éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî òàì íåðî-
ç³ðâàíèé áîºïðèïàñ äîâîë³
çíà÷íà. Òîæ â³äðàçó çí³ìàþòü êî-
îðäèíàòè, íàíîñÿòü íà êàðòó é âè-
ð³øóþòü, ÿê ä³ÿòè äàë³, – ðîçïîâ³-
äàº çàñòóïíèê êîìàíäèðà ÷àñòè-
íè – ãîëîâíèé ³íæåíåð ìàéîð
Þð³é Ãîëîâêî. 

Äîíåöüêà òà Ëóãàíñüêà îáëàñò³
íàøïèãîâàí³ íåîáë³êîâàíèìè
ì³ííèìè ïîëÿìè. Íàéâàæ÷å íà-

øèì â³éñüêîâèì òîä³, êîëè â³äâî-
éîâóþòü òåðèòîð³þ, ÿêà ïåðåïîâ-
íåíà âèáóõîíåáåçïå÷íèìè «ñþð-
ïðèçàìè». Ï³äïîëêîâíèê Âàñèëü
Òåðåìêî êàæå, ùî íèí³ ì³ñòå÷êî
Øèðîêèíå – öå ñóö³ëüíå âåëèêå
ì³ííå ïîëå. Òà òàêèõ íàñåëåíèõ
ïóíêò³â áàãàòî. ×åðåç òå, ùî
øâèäêî çì³íþâàëèñÿ îáñòàíîâêà
òà ï³äðîçä³ëè, âòðà÷àëàñÿ ìîæëè-
â³ñòü âèìàëüîâóâàòè çàãàëüíó
êàðòèíó ðàéîíó âåäåííÿ áîéîâèõ
ä³é. Òîæ óñ³ çóñèëëÿ ïðèä³ëÿëèñÿ
òîìó, ùîá ìàêñèìàëüíî òî÷íî
ïîçíà÷èòè ì³íí³ ïîëÿ íà ì³ñöå-
âîñò³ òà íàíåñòè íà êàðòè ¿õí³ êî-
îðäèíàòè äëÿ ïîäàëüøîãî çíåø-
êîäæåííÿ àáî æ äëÿ îð³ºíòàö³¿
íàøèõ á³éö³â. 

Òðèâàº àêòèâíà ðîáîòà ³ ùîäî

â³äöèôðóâàííÿ òîïîãðàô³÷íî¿
ïðîäóêö³¿. ßê ñòâåðäæóþòü òîïî-
ãðàôè, öå ëèøå äëÿ ïîêðàùåííÿ
ðîáîòè. Ïîïðè òå, ùî ó â³éñüêà ³
äîñ³ íàäõîäÿòü êàðòè çðàçêà 80-õ
ðîê³â, ç íèìè ìîæíà ïðàöþâàòè:
êàðäèíàëüíî ëàíäøàôò çà òàêèé
ïðîì³æîê ÷àñó çì³íèòèñÿ íå ìî-
æå, ºäèíå, ùî çàçíàº çì³í, – öå
íàñåëåí³ ïóíêòè, ³íôðàñòðóêòóðà,
íåâåëè÷ê³ íàñàäæåííÿ àáî æ
âîäîéìè. Òà äëÿ äîñâ³ä÷åíîãî
ôàõ³âöÿ öå íå º ïåðåøêîäîþ: â³í
áåç ïðîáëåì ç÷èòàº ³íôîðìàö³þ
³ çîð³ºíòóºòüñÿ, îáðàâøè ïðà-
âèëüíèé íàïðÿì. Çàñòóïíèê êî-
ìàíäèðà 161-ãî òîïîãåîäåçè÷íî-
ãî öåíòðó, ðîçòàøîâàíîãî â ×åð-
í³âöÿõ, ìàéîð Ãîëîâêî êàæå, ùî
íà ì³ñöÿõ ó çîí³ ÀÒÎ âîíè ïîñò³é-
íî âèäàþòü ³ ôîòîñõåìè. Íà òà-
êèé çí³ìîê íàêëàäàºòüñÿ êîîðäè-
íàòíà ñ³òêà é ïåðåäàºòüñÿ â ï³ä-
ðîçä³ë. Òîæ íåçíàííÿ àç³â ó ö³é
ñïðàâ³ íå çâ³ëüíÿº êîìàíäèð³â
â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³. ² ¿õí³ íàð³-
êàííÿ íà çàñòàð³ë³ ìàïè – öå ï³ä-
òâåðäæóº. 

– Ïðèõîäèòü ëþäèíà ðîê³â
ï’ÿòäåñÿòè. Â³í – ñòàðøèé ì³íî-
ìåòíî¿ ãðóïè, êàï³òàí ó â³äñòàâö³,
ñëóæèâ ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â.
Àëå ÷îëîâ³ê îð³ºíòóºòüñÿ ìèòòº-
âî: çðàçó ãîâîðèòü êàðòó ÿêîãî
ìàñøòàáó ³ ÿê³ ïðèëàäè éîìó ïîò-
ð³áí³. Øêîëà áóëà ïîòóæíà ³ âîíà
äàºòüñÿ âçíàêè, – ãîâîðèòü ìàéîð
Ãîëîâêî. 
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Ñêàçàòè, ùî íàïðàöþâàííÿ
â³éñüêîâèõ òîïîãðàô³â òà ãåîäå-
çèñò³â ó çîí³ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿
îïåðàö³¿ çíà÷í³ – íå ñêàçàòè ìàé-
æå í³÷îãî. Ï³ä âîãíåì ïðîòèâíèêà
âîíè çäîáóâàþòü ö³ííó ³íôîðìà-
ö³þ äëÿ ïîäàëüøèõ ä³é ³íøèõ
ï³äðîçä³ë³â. ¯õí³é âèñîêèé ïðîôå-
ñ³îíàë³çì äîâåëè ³ öüîãîð³÷í³
íàâ÷àííÿ «Ë³òíÿ ãðîçà-2016» òà
«Ï³âäåííèé â³òåð-2016». 

Íà áàãàòüîõ ïîë³ãîíàõ Óêðà¿íè
â³äïðàöüîâóâàëèñÿ ä³¿ âñ³õ ðîä³â
â³éñüê. ² ÿêèìè á íå áóëè çàâäàí-
íÿ: çâåäåííÿ ïåðåïðàâ ÷åðåç ð³÷-
êó, êîðèãóâàííÿ âîãíþ àðòèëåð³¿
÷è ïëàíóâàííÿ ä³é ï³äðîçä³ë³â íà
ïåðåäíüîìó êðà¿ îáîðîíè – âñþ-
äè çàëó÷àëèñÿ òîïîãåîäåçèñòè.
¯õí³é ð³âåíü ï³äãîòîâêè âèñîêî
îö³íèâ íà÷àëüíèê Ãåíåðàëüíîãî
øòàáó – Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè ãåíåðàë
àðì³¿ Óêðà¿íè Â³êòîð Ìóæåíêî.
Çîêðåìà â³í äàâ ñõâàëüíó îö³íêó

ïðåäñòàâíèêàì 161-ãî
ò î ï î ã å î ä å ç è ÷ í î ã î
öåíòðó çà âèãîòîâëåí-
íÿ äâîõ ìàêåò³â ì³ñöå-
âîñò³. 

– Öå ìàëåíüêà ÷àñ-
òêà òèõ çàâäàíü, ÿê³ âè-
êîíóþòü òîïîãðàô³÷í³ ³
êàðòîãðàô³÷í³ ÷àñòèíè,
– ãîâîðèòü íà÷àëüíèê
Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ
îïåðàòèâíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ÇÑ Óêðà¿íè ãå-
íåðàë-ìàéîð Ìèêîëà
Êðàâ÷óê. – Öå ³ çàáåç-
ïå÷åííÿ íàâ³ãàö³éíè-
ìè ïðèëàäàìè, ³ ïðî-
âåäåííÿ òîïîãåîäå-
çè÷íèõ ðîá³ò, çàáåçïå-
÷åííÿ êàðòàìè òà
â³äïîâ³äíèì òîïîãðà-
ô³÷íèì ³ êàðòîãðàô³÷-
íèì îáëàäíàííÿì äëÿ
ðîçìíîæåííÿ öèõ
êàðò. Òîáòî ³äå âèõ³ä íà
ò³ ïîòóæíîñò³, ÿê³ ïîò-
ð³áí³ äëÿ â³éñüêà. 

Ëèøå çà äâà òèæí³
äî ïî÷àòêó ÊØÍ «Ï³â-
äåííèé â³òåð» íà÷àëü-
íèêó ÷åðí³âåöüêîãî
öåíòðó ïîñòàâèëè çàâ-

äàííÿ – ñòâîðèòè ìàêåòè. Çäàâà-
ëîñÿ á, çàâäàííÿ ìàéæå íåðå-
àëüíå: íå áóëî í³ êîøò³â, í³ ìàòå-
ð³àë³â. Êîìàíäèð ïîëêîâíèê
Àíàòîë³é Ëÿñêà çíàâ, ùî ï³äëåãë³
âæå íàáèëè ðóêó â ö³é ñïðàâ³ ³ íå
ï³äâåäóòü. Çàáåçïå÷åííÿ ìàòå-

ð³àëàìè – âçÿâ íà ñåáå. 5 äí³â íà
ïîøóêè, òèæäåíü íà ñòâîðåííÿ
– ³ ðåçóëüòàòîì çàõîïëþâàëèñÿ
âñ³. Ãåíåðàë Ìèêîëà Êðàâ÷óê ïðî
ïîëêîâíèêà Ëÿñêó çàâæäè âèñî-
êî¿ äóìêè: «Â³í íå ãîâîðèòü áàãà-
òî, â³í áàãàòî ðîáèòü». 

– ßêùî ïîòð³áíî çà ï’ÿòü äí³â
çðîáèòè, ÿ çðîáëþ. ßêùî òðåáà
íåãàéíî, òî òàê ³ áóäå. Ìè ïðàöþ-
âàëè äîï³çíà. Çàä³ÿí³ áóëè âñ³, õòî
çíàâñÿ íà ö³é ñïðàâ³, – êàæå Àíà-
òîë³é Ëÿñêà. 

Ãåíåðàë-ìàéîð Ìèêîëà Êðàâ-
÷óê ðîçïîâ³â, ùî ïåðøèé åòàï
ÊØÍ «Ë³òíÿ ãðîçà» ïðîâîäèâñÿ
áåç âèêîðèñòàííÿ ìàêåò³â. Âè-
íèêëî áàãàòî ïðîáëåì, ³, ÿê íàñ-
ë³äîê, íå çàâæäè óõâàëþâàëèñÿ
ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ. Òîæ íà äðó-
ãîìó åòàï³ áîéîâà îáñòàíîâêà,
ÿêà ïàðàëåëüíî â³äïðàöüîâóâà-
ëàñÿ íà ïîë³ãîíàõ, áóëà íàíåñåíà
íà çìåíøåíå çîáðàæåííÿ òåðè-
òîð³¿. 

– Áðèãàäè ïðàöþâàëè ïðàê-
òè÷íî ö³ëîäîáîâî, – çãàäóº ï³ä-
ïîëêîâíèê Âàñèëü Òåðåìêî. –
Êîæíà ìàëà ñâ³é îáñÿã ðîáîòè,
òîæ çàì³íèòè òîãî ÷è ³íøîãî ôà-
õ³âöÿ íå áóëî çìîãè. Ìàêåò âåëè-
êèé: 3 íà 4 ìåòðè. À ¿õ çàìîâèëè
äâà. 

Ðåçóëüòàò ïåðåâåðøèâ î÷³êó-
âàííÿ: òàêà ðîáîòà ìàëà åôåêò
íîâèçíè. Âïåðøå êîðäîí ì³æ äåð-
æàâàìè ï³äñâ³òèëè ñâ³òëîä³îä-
íîþ ñòð³÷êîþ. Òàê ñàìî âèçíà÷è-
ëè îïåðàö³éí³ çîíè, ì³ñòà ³ íàâ³òü
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ëåòîâèùà. Áóëà íàêëàäåíà áîéî-
âà îáñòàíîâêà: ïåðøà òà äðóãà ë³-
í³¿ îáîðîíè óêðà¿íñüêèõ â³éñüê,
çàâäàííÿ ïðîòèâíèêà, ïåðøî÷åð-
ãîâ³ ³ ïîäàëüø³ çàâäàííÿ ç ïåðøî-
ãî ïî äåñÿòèé äåíü ÊØÍ, çàäóì
ÿêèõ áóâ ìàêñèìàëüíî íàáëèæå-
íèé äî ðåàëüíèõ áîéîâèõ ä³é íà
Äîíáàñ³. 

Ìîá³ëüíà òàêòè÷íà îáñòàíîâ-
êà, ÿêà íàíîñèòüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ óìîâíèõ çíàê³â, âèÿâèëàñÿ
äóæå äîðå÷íîþ ï³ä ÷àñ ðîçðîá-
êè êîìàíäèðñüêîãî ð³øåííÿ.
Ïðåäñòàâíèêè âñ³õ ðîä³â â³éñüê
íàî÷íî áà÷èëè ðåëüºô ì³ñöå-
âîñò³, àâòîìîá³ëüí³ øëÿõè òà çà-
ë³çíè÷í³ êîë³¿, ùî çíà÷íî ïîëåã-
øèëî ¿õíº ðîçóì³ííÿ ñïåöèô³êè
âåäåííÿ áîéîâèõ ä³é ó òèõ ðàéî-
íàõ. Öå äîçâîëèëî ¿ì ³ ïðàâèëü-
íî çîð³ºíòó- âàòèñÿ òà çðîçóì³-
òè, ÿê ä³ÿòè çëàãîäæåíî çà óìîâ
âèíèêíåííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ñèòóà-
ö³¿. Ïåðåâàãè òàêî¿ ðîáîòè î÷å-
âèäí³, à ðåçóëüòàòîì ñòàëè ïðà-
âèëüí³ òà â÷àñí³ êîìàíäèðñüê³
ð³øåííÿ.

– Íà êàðòàõ â³äïðàöüîâóâàòè
– öå îäíå. Íà íèõ íå âèäíî ðå-
ëüºôó. ßêùî íàìàëþâàòè ñòð³ë-
êó, òî ìîæå ñêëàñòèñÿ õèáíå âðà-
æåííÿ, ùî òàì â³éñüêà ïðîéäóòü.
À íà ìàêåò³ â³äðàçó âèäíî
íåð³íîñò³ ðåëüºôó, âîäí³ ïåðåø-
êîäè, çàáîëî÷åí³ñòü, ë³ñèñò³ñòü,
íàñåëåí³ ïóíêòè. ßêùî ¿õ îìèíà-
òè, òî òóò ìàº áóòè çîâñ³ì ³íøå
êîìàíäèðñüêå ð³øåííÿ, – ðîçïî-
â³äàº ï³äïîëêîâíèê Âàñèëü Òå-
ðåìêî. 

Îáñòàíîâêó ðîçðîáëÿëè îô³-
öåðè îïåðàòèâíèõ â³ää³ë³â. Òîæ
öå áóëî ñâîºð³äíå âèïðîáóâàííÿ
íà âçàºìîä³þ îô³öåð³â îïåðàòèâ-
íèõ â³ää³ë³â, âèêîíàâö³â òà òîïî-
ãðàô³â. Áóâ ïóëüò óïðàâë³ííÿ, ³
ïðåäñòàâíèêè 161-ãî òîïîãåîäå-
çè÷íîãî öåíòðó ìàëè îð³ºíòóâà-
òèñÿ ó çì³íàõ îáñòàíîâêè, ÿêó îç-
âó÷óâàëî êåð³âíèöòâî, ðîçóì³òè
çàäóì êîìàíäèð³â òà â³äïîâ³äíî
ðåàãóâàòè. 

– Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ íàøèõ
â³éñüê áóëî âèçíà÷åíå. À ïîò³ì
â³ä êîìàíäóâàííÿ ï³øëè ââîäí³
ùîäî çì³íè ñèòóàö³¿. Íàïðèêëàä,

ïîòð³áíî ï³äíÿòè ë³òàê ó íåáî ³
â³äïðàöþâàòè îá’ºêò. Ïðåäñòàâ-
íèêè Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ìàëè ðîçó-
ì³òè, çà ÿêèé ïðîì³æîê ÷àñó ìîæ-
íà âèêîíàòè òàêå çàâäàííÿ ³ ÿê
ïîòð³áíî ä³ÿòè, – ðîçïîâ³äàþòü
÷åðí³âåöüê³ òîïîãðàôè.

Ïåðåâàãà ìàêåòà ïåðåä êàð-
òîþ é ó ¿ ¿ ìîá³ëüíîñò³. Âàñèëü
Òåðåìêî êàæå, ùî, ïðèì³ðîì, àð-
òèëåðèñò íå ìîæå ïîâí³ñòþ óÿâè-
òè ñïåöèô³êó çàñòîñóâàííÿ ÏÑ.
Òîæ òàêèé íàî÷íèé ïðèêëàä – öå
ïîêðàùåííÿ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè. 

Çàñòóïíèê êîìàíäèðà ÷àñòèíè
ïî ðîáîò³ ç îñîáîâèì ñêëàäîì
ï³äïîëêîâíèê Îëåã Âàòðóùàê ³ç
âëàñíîãî äîñâ³äó çíàº, ùî â³ä ñà-
ìîãî ïî÷àòêó áîéîâèõ ä³é áóâ íå-
äîë³ê – â³äñóòí³ñòü âçàºìîä³¿, ùî
ïðèçâîäèëà äî ñóìíèõ íàñë³äê³â ³
ïîðàçîê. Ï³ä ÷àñ òàêèõ ÊØÍ, ÿê³
ïðèâ’ÿçàí³ äî ðåàëüíèõ ïîä³é, öå
âì³ííÿ ìàêñèìàëüíî â³äøë³ôî-
âóºòüñÿ.

Äðóãîðÿäíèõ ïðîôåñ³é íå áóâàº
ßê ïîêàçàâ ÷àñ, âñå âçàºìî-

ïîâ’ÿçàíî. Áåç ðîáîòè îäíèõ ôà-
õ³âö³â íå ìîæóòü ä³ÿòè äðóã³, áåç
ñïåöèô³÷íèõ çíàíü ïàðàë³çóºòü-
ñÿ ìîæëèâ³ñòü äîñÿãíóòè ïîçè-
òèâíîãî ðåçóëüòàòó, à â³äñóòí³ñòü
ðîçâèòêó – öå êðîê íàçàä. Ðîáîòà
ùîäî ïîêðàùåííÿ ìàòåð³àëüíî¿
áàçè òà ïåðåõ³ä äî ñó÷àñíèõ òåõ-

íîëîã³é – âèìîãà ñüîãîäåííÿ. Öå
÷óäîâî ðîçóì³º êîìàíäèð 161-ãî
òîïîãåîäåçè÷íîãî öåíòðó ïîë-
êîâíèê Àíàòîë³é Ëÿñêà, òîæ ðî-
áèòü âñå ìîæëèâå, ùîá ïîêðà-
ùèòè ³ òåõí³÷íå îñíàùåííÿ ÷àñ-
òèíè, ³ ïîêàçàòè ñüîãîäí³øí³ äî-
ñÿãíåííÿ ââ³ðåíîìó éîìó êîëåê-
òèâó.

– Ìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ðîáî-
òè íàâ÷àëüíèõ ì³ñöü ¿çäèëè â
Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé òà íà Æè-
òîìèðùèíó. ß ìàòåð³àëüíó áàçó
çàáåçïå÷èâ òàê, ùîá ëþäè, ÿêèì
ðåïðåçåíòóþòü íàø³ ìîæëèâîñò³,
ìîãëè ìàòè ïîâíå óÿâëåííÿ, – ãî-
âîðèòü Ëÿñêà. 

Â Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ îïåðà-
òèâíîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîçïîâ³ëè
ïðî ìàéáóòí³ íîâîââåäåííÿ. Òàê,
äëÿ ïîêðàùåííÿ òîïîãåîäåçè÷-
íèõ ðîá³ò áóäóòü ïåðåäàí³ áåçï³-
ëîòíèêè, ÿê³ ç ïîâ³òðÿ ñêàíóâàòè-
ìóòü ì³ñöåâ³ñòü, ùî ñóòòºâî
ïîëåãøèòü ïðîâåäåííÿ òîïîãåî-
äåçè÷íèõ ðîá³ò. À òàêîæ çàïðî-
âàäæóâàòèìåòüñÿ âèêîðèñòàííÿ
êîñì³÷íèõ çí³ìê³â. 

Òà íàâ³òü çà íàÿâíèõ óìîâ â³é-
ñüêîâ³ òîïîãðàôè é ãåîäåçèñòè
ðîáëÿòü âñå, ùî â³ä íèõ çàëåæèòü.
², íàïåâíå, òîìó âîíè çàâîþâàëè
âåëè÷åçíèé àâòîðèòåò ñåðåä òèõ,
ç êèì ñëóæàòü ³ â çîí³ ÀÒÎ, ³ â ð³ä-
íèõ ×åðí³âöÿõ. 

Ãàëèíà ÆÎËÒ²ÊÎÂÀ
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Рядки,Рядки,
народженінароджені
душеюдушею

СОН
    Приснився бій
І на губах пісок,

Слова матусі:
«Повертайся, синку!

Ти там далеко,
Де іде війна,
А я, синочку,

Жду тебе одна».
Я скоро повернусь,

Я вийду з бою!
Цей сон ніч в ніч

Все не дає спокою:
Вже котрий рік
Воюю уві сні…

Коли ж прийдуть
До мене мирні дні?

Коли прийдуть
До мене мирні ночі?

Я мамі подивлюся
В теплі очі!

Я повернувся, рідна,
Вийшов з бою,

Душа моя не знає 
Лиш спокою...

старшина 
Василь Близнюк

СЛАВА УКРАЇНІ
У цій країні,

Де синь небесна
В поле переходить,

Яке так щедро
Нам пшеницю родить,

Ми всі живем
І дякуємо  Богу,
Добра бажаєм

Для всього народу,
Що хоче жити
В мирі і добрі

На нашій славній,
Благословенній Богом,

Сонячній землі.
І ця країна нам
Як рідна мати,
Що діток хоче
Всіх оберігати
Від ворогів, що

Прагнуть розтоптати
Всю велич України,
Ще з глибини віків

Що рід дала для
Всіх наших братів –
І в цей нелегкий час
Всіх хоче поєднати, 

Щоб ми змогли
Пшеницю стиглу жати
І хліб смачний пекти

Та й друзів пригощати!
Ми дякуємо Богу, що

Живем у нашій Україні,
Де синь небесна

В поле переходить,
Яке так щедро

Нам пшеницю родить!
Добра і миру всім!

І слава Україні
На всі віки і нині!

старшина 
Василь Близнюк
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Минув вже рік, жахливий рік, 
Що смерті ніс, життя.
І син покинув наш поріг,
Пішов у небуття.

Байдуже кинув на ходу:
«Та не хвилюйся, мати!
До тебе знову я прийду.
А час вас захищати!»

Він був веселим, добряком.
Бог дарував і вроду.
І мужнім вийшов вояком,
Що присягав народу.

Дотримавсь клятви, що давав.
Поліг, хоч не на часі,
Хай і твердий характер мав –
Спалив вогонь Донбасу.

Давай поговоримо, сину.
Є що тобі сказати.
Не вірю я, що ти загинув.
Тобі ще ж воювати.

Війну цю той урозуміє,
Хто зазирнув їй в очі,
Хто чув, як міна нудно виє,
Поранений як кличе.

Ти звик до куль і канонади,
Що сон завжди був рваний,

ДАВАЙ ПОГОВОРИМО, СИНКУ
Що по тобі гатили  «Гради».
Ще й клав бинти на рани.

Про це дізнаюсь не від тебе –
Від тих, хто досі б’ється.
Мені це дуже чути треба –
То стукіт твого серця.

Згадай про дім, про радість, тугу;
Що підростає хлопчик;
Додому як приніс папугу,
Назвав його Укропчик.

Як мріялось тобі пожити,
Ввійти в свою квартиру?!
А ще якесь авто купити…
Та плани смерть змінила.

Дивись, змарніла сильно мати.
Їй твій потрібен догляд.
Вона вже стала виглядати
У натовпі твій погляд.

Мені, повір, весь рік болить
Й про себе матом крию з болю:
Ну повернись, жадана мить,
Щоб говорив з тобою.

На передку не до розмов.
Свинець стоїть стіною.
Тебе благаю знов і знов:
Поговори зі мною.

Про бій запеклий розкажи,
Про сміх в час перемир’я,
Як вів з «броні» репортажі,
Про трасерів сузір’я.

Артемівськ був, була Попасна…
А тут тривожний спокій.
І свічка пам’яті не гасне
В душі людській широкій.

Поговорімо, сину,
Хай погляди і різні.
Поговорімо, сину,
Хоча і знаю – пізно.

Син, вір – я передам онуку –
Не пробачав ти зради.
У мить важку давав всім руку
І ділові поради.

Всі кажуть нам, що час лікує,
Ніч перейде у днину…
А що нестерпний біль втамує 
Мою тугу за сином?!

Давай поговоримо, сину,
Про нашу честь і славу,
І про квітучу Україну,
В якій пожив ти мало.

                  Олександр Бондаренко,
                   полковник у відставці
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ЦЕ  УКРАЇНА!
КРАМАТОРСЬК – 

Саме під таким гаслом на Донбасі вже 
третій рік поспіль працює волонтерська 
організація «Краматорські бджілки», яка 
виготовила для української армії понад 
тридцять (!) тисяч квадратних метрів 
маскувальних сіток та 130 комплектів 
«кікімор»

ДОПОМОГА АРМІЇ
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госпіталь. Це стало повним роз-
ривом шаблону для тих, хто по 
домівках ще очікував повернен-
ня «руського миру». 

Краматорчани різних поколінь 
підхопили ідею свободи й ціліс-
ності нашої держави і не залиши-
лися байдужими до потреб укра-
їнської армії. Так, дізнавшись, що 
у Дніпровському військовому гос-
піталі лікується їхній земляк Мак-
сим Ільченко, який дістав тяжкі 
поранення обличчя під час бою з 
терористами, Ірина Сидоренко ра-
зом із активістами організувала 
збір коштів для лікування бійця. 
Протягом місяця волонтери ви-
ставляли на ярмарках кондитер-
ські вироби власного приготуван-
ня, одяг з державною символікою 
та сувеніри. Зібрані кошти пере-
дали матері Максима. Це допомо-
гло йому в подальшому виїхати за 
кордон на лікування.

Восени 2014 року Ірина Васи-
лівна прочитала в мережі Інтер-
нет заклик киянки Лесі Корягиної 
до співвітчизниць: «Маскувальні 
сітки для армії руками волонте-
рів. Приєднуйтесь до нас!» Відра-
зу ж дала відповідь: «Ми з Крама-
торська. Приєднуємося!» Разом зі 
Львовом та Кременчуком, Крама-
торськ увійшов у трійку перших 
міст, які відгукнулися на заклик 
до благодійності. 

Сильні духом люди віком від 
17 до 83 років об’єдналися заради 
допомоги нашим військовим. Їх-
нім ідейним натхненником стала 
Ірина Сидоренко. Вона взяла під 
своє крило декілька громадських 
осередків: пенсіонерів та інва-
лідів «Данко», дитячо-юнацький 
«Народжені вільними» та безпо-
середньо організацію «Краматор-
ські бджілки».

– Все розпочалося на по-
чатку 2014-го, – пригадує Ірина 
Василівна. – Після поразки під 
Слов’янськом бойовики спішно 
покинули Краматорськ, до міста 

увійшли українські війська. Того 
ж дня декілька патріотично на-
лаштованих родин взяли пен-
злі, фарбу та вийшли на вулиці, 
аби перефарбувати стовпи та 
деякі інші об’єкти інфраструк-
тури у жовто-блакитні кольори. 
Згодом до справи долучилися й 
діти. Вони намалювали великий 
плакат зі словами: «Краматорськ 
– це Україна!». Пізніше його пе-
редали пораненим у військовий 
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До роботи, зокрема, долучи-
лися жінки з організації «Данко». 
В одній із церков, яка допомагала 
переселенцям продуктами та ре-
чами першої необхідності, вони 
збирали матеріал і готували його 
до роботи. Наступним етапом 
стало безпосередньо виготовлен-
ня сіток.

– В мережі Інтернет я роз-
повсюдила прохання про те, що 
нам необхідні рибальські сітки, 

– розповідає коор-
динатор руху. – На 
диво, відгукнулися 
зовсім незнайомі 
нам люди. Виявляєть-
ся, ще у 90-х роках за-
мість зарплати вони отри-
мували на підприємстві сітки. 
Тож через два десятиліття цей, 
здавалося б, непотріб перетво-
рився на скарб.

Своє перше замовлення 

«бджілки» виконали для блок-
поста, розташованого між Кра-
маторськом та Дружківкою. Зго-
дом їхньої допомоги потребували 
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«кіборги», які утримували доне-
цький аеропорт. Одну з позицій, 
де закріпились захисники, щодня 
обстрілювали найманці. Аби пе-
ребазуватися до нового місця, їм 
у найближчі день-два необхідна 
була маскувальна сітка певного 
відтінку та розміру. Ірина Сидо-
ренко вкотре поширила заклик: 
«Жінки! Виручайте, хлопці ги-
нуть...» За лічені години до осе-
редку зійшлися люди з різних 
кінців міста та гуртом сплели за-
мість необхідних 40 метрів аж 50! 
Цю масксітку волонтер Олег Са-
вельєв власним автомобілем на 
шаленій швидкості провіз крізь 
місцевість, яку щільно прострілю-
вали бойовики, та вчасно доста-
вив українським воїнам.

– Ми навіть уявити не могли, 
що означає наша робота, – про-
довжує Ірина Василівна. – Але 
коли Олег повернувся і проде-
монстрував нам відео, як хлопці 
зі сльозами на очах зустрічали 
цей життєво важливий для них 

вантаж, ми по-іншому поглянули 
на те, чим займаємось. 

З 2015 року «бджілки» запус-
тили у виробництво маскувальні 
костюми «кікімори». Одного разу 
до них завітали розвідники і по-
просили модернізувати захис-
ні костюми. Перші екземпляри 
робили на замовлення. З часом 
розробили свою модель. Вона 
успішно пройшла випробування 
на передовій і сьогодні користу-
ється неабияким попитом серед 
спецпризначенців.

– Основним матеріалом для 
виготовлення «кікімор» є звичайні 
мішки, – говорить Ірина Сидорен-
ко. – Небайдужі люди надсилають 
їх нам з усієї України. В процесі 
задіяні дві людини. На виготов-
лення одного комплекту необхід-
но три дні. Але сама підготовка 
займає більше часу, ніж пошиття. 
Спочатку ми перемо мішки, потім 
розрізаємо на шматки та витягу-
ємо нитки. З ниток виготовляємо 
костюм, у якому 7,5 тисяч вузлів. 
Найвищою оцінкою нашої роботи 
є відгуки захисників. Командир 
одного зі спецпідрозділів роз-
повів про випадок на передовій. 
Коли їхня автівка потрапила на 
міну, всі, хто був у виготовленому 
нами костюмі, на щастя, залиши-
лися живими. «Напевне, вони у 

вас заговорені», – резюмував він. 
Справді, коли ми виготовляємо 
сітки та костюми, намагаємося 
говорити лише про приємне. Ма-
буть, ця позитивна енергетика 
й відіграє певну роль у майбут-
ньому, коли рятує життя наших 
військовослужбовців.

Коли краматорські «бджілки» 
лише починали свою діяльність, 
їх всіляко залякували, намагалися 
закрити. «А що, нашим хлопцям 
теж зібратися і піти з передової? 
Пес кусає того, хто боїться», – 
чули у відповідь «доброзичливці». 
І це завжди спрацьовувало. Тому 
що волонтери ніколи не прихову-
вали своїх облич і нікого не боя-
лися, адже живуть і працюють на 
своїй землі. 

– Іноді у нас запитують: «Що 
ви робитимете, коли закінчиться 
війна?». Тоді я відповідаю: справ-
жня робота триває тут і тепер, її 
виконують особливі люди. Вони 
– справжні самородки, які на ділі 
довели свою відданість Україні. 
Тож завтра ми разом з ними про-
довжимо будувати сильну й мо-
гутню Україну, відстоюючи ті іде-
али, за які стояв Майдан і гинули 
її кращі сини! – резюмує Ірина 
Сидоренко.

Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО
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Â³òðîçàõèñíèé ã³ðñüêèé êîñòþì – öå ïîâ-
íà íàçâà êîñòþìà «ãîðêà». Ïðîîáðàçîì öüî-
ãî îäÿãó ñòàëî åê³ï³ðóâàííÿ ºãåð³â  ó Í³ìå÷-
÷èí³ â ïåð³îä Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè. Äëÿ
íåñåííÿ ñëóæáè â ã³ðñüê³é ì³ñöåâîñò³ áóâ
ïî òð³áåí îäÿã ç âèñîêèì ð³âíåì êîìôîðòó,
ÿêèé áè ù³ëüíî îáëÿãàâ ò³ëî, ì³ã âèêîðèñòî-
âóâàòèñÿ ïðè øâèäêèõ çì³íàõ òåìïåðàòóð-
íîãî ðåæèìó òà íàä³éíî çàõèùàâ â³ä äîùó ³
â³òðó.

Çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó êîñòþì «ãîð-
êà» ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè òóðèñòè ³ ãåî-
ëîãè. Òîä³ â³í îòðèìàâ íàçâó «åíöåôàë³ò-
íèé».

Ó ïåð³îä âîºííèõ ä³é íà òåðèòîð³¿ Àôãà-
í³ñòàíó ñòàðà äîáðà «ãîðêà» íàáóëà êîëèø-
íüî¿ ïîïóëÿðíîñò³ – âèêîðèñòîâóâàëàñü ÿê
åê³ï³ðóâàííÿ âî¿í³â-³íòåðíàö³îíàë³ñò³â.

Êóïèòè öåé âèä îäÿãó ìîæíà â áàãàòüîõ
ì³ñöÿõ, àëå êîæíà ç ìîäåëåé ìàòèìå ñâî¿
â³äì³ííîñò³ é ùîäî âàðòîñò³, é ùîäî ÿêîñò³.

«Ãîðêà» ìàº äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ð³çíîâè-
ä³â. ßê³ñòü, ïåðåâ³ðåíà ÷àñîì, çðîáèëà öåé
êîñòþì àêòóàëüíèì ³ íåçì³ííî ïîïóëÿðíèì
ó ð³çíèõ ñèòóàö³ÿõ – âîºí³çîâàí³ ³ãðè, òó-
ðèçì, ïîëþâàííÿ òà ðèáîëîâëÿ.

Êîñòþì «Ãîðêà-1»  – ñïå-
ö³àë³çîâàíå åê³ï³ðóâàííÿ
äëÿ ã³ðñüêèõ â³éñüêîâèõ ÷àñ-
òèí, ÿêå ç'ÿâèëîñÿ çà ÷àñ³â
â³éíè íà òåðèòîð³¿ Àôãàí³ñ-
òàíó. Öåé êîñòþì âäÿãàþòü
íà çâè÷àéíó ïîëüîâó ôîð-
ìó.   Äî éîãî ñêëàäó âõîäÿòü
øèðîêà êóðòêà ³ øèðîê³
øòàíè  (íà êóðòö³ – êàïþ-
øîí, íà áðþêàõ – ï³äòÿæêè).

Êîñòþì «Ãîðêà-3» – ã³ð-
ñüêèé â³òðîçàõèñíèé êîñ-
òþì, ðîçðàõîâàíèé íà âñ³
ïîðè ðîêó. Â³í ìàº àðì³é-
ñüêå çàáàðâëåííÿ «ï³êñåëü»,
ùî ãàðàíòóº ìàêñèìàëüíå
ìàñêóâàííÿ â ë³ñèñò³é àáî
ã³ðñüê³é ì³ñöåâîñò³. Ïðèçíà-
÷åííÿ êîñòþìà ïîëÿãàº â çà-
õèñò³ ëþäèíè â³ä ð³çêèõ òåì-
ïåðàòóðíèõ êîëèâàíü îäíî-
÷àñíî ³ç ñèëüíèì â³òðîì â
óìîâàõ ã³ðñüêî¿ ì³ñöåâîñò³.

Êîñòþì «Ãîðêà-4» – øòîð-
ìîâèé äåì³ñåçîííèé ã³ð-
ñüêèé êîñòþì, ÿêèé âèêî-
ðèñòîâóþòü ïåðåâàæíî â
çàãîíàõ ñïåöï³äðîçä³ë³â.
Ñêëàäàºòüñÿ êîñòþì  ç³ øòà-
í³â ç ï³äòÿæêàìè ³ àíîðàê-
êóðòêè. Âèãîòîâëÿºòüñÿ ç áà-
âîâíÿíî¿ òêàíèíè, ùî ìàº
âèñîêó ù³ëüí³ñòü. Äëÿ îá-
ðîáêè âèêîðèñòàíà «ïëà-
ù³âêà».

Íà ñüîãîäí³ êîìïàí³ÿ
«Õàìåëåîí» âèãîòîâëÿº òðè

ìîäåë³ êîñòþìà «Ãîðêà»:
«Àëüôà», «Áåòà», «Ãàììà».
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«Ãîðêà» ìàº íèçêó íåçì³ííèõ ïåðåâàã,
ñåðåä ÿêèõ:  âèñîêèé ð³âåíü âîëîãîçàõèñ-
òó ³ â³òðîçàõèñòó.

Êîñòþìè «ãîðêà» âè ìîæåòå âèáðàòè â
àñîðòèìåíò³ íàøîãî ìàãàçèíó ³ ïðèäáàòè
äëÿ ñåáå âèä îäÿãó, ÿêèé âñòèã ïðîéòè ïå-
ðåâ³ðêó ÷àñîì ³ ð³çíèìè êë³ìàòè÷íèìè
óìîâàìè.

Âñ³ ìîäåë³ øèþòü ³ç òêàíèíè, ñòðóêòóðà
ÿêî¿ çäàòíà çàáåçïå÷óâàòè ðîçáóõàííÿ âåðõ-
íüîãî øàðó ï³ä ÷àñ íàìîêàííÿ. Ñâîºþ ÷åðãîþ
öÿ âëàñòèâ³ñòü çàáåçïå÷óº çàïîâíåííÿ ïðîñ-
â³ò³â ì³æ âîëîêíàìè òêàíèíè – îñíîâíèé
øàð íàä³éíî çàõèùåíèé, à êðàïë³ ñò³êàþòü.
Íàé÷àñò³øå âèêîðèñòîâóþòü îëèâêîâèé êî-
ë³ð, àëå äîïóñêàºòüñÿ áåçë³÷ ³íøèõ â³äò³íê³â
³ç êàìóôëÿæíèìè âñòàâêàìè.

Ïðàêòè÷íèé ³ íàä³éíèé êîñ-
òþì çìîæå ñòàòè ³äåàëüíèì
ïîäàðóíêîì äëÿ òèõ, õòî ëþ-
áèòü àêòèâíèé â³äïî÷èíîê,

çîêðåìà ìèñëèâñòâî òà 
ðèáîëîâëþ.

м. Київ, вул. Спаська, 31Б
тел.: 044)232)04)74  

(050) 402-49-49
(067) 612-49-49
(073) 402-49-49

Адреси магазинів «Хамелеон»:

chameleon.ua

м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 27
тел.: 061)214)22)11



42 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | серпень 2016 року

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА23 СЕРПНЯ – ДЕНЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ

Відомо, що на прапорах ча-
сів України-Руси зображували 
небесні світила, хрести, а також 
княжі знаки у вигляді тризубів і 
двозубів. При цьому поширюва-
лися  й колірні поєднання. Чер-
воний, на думку деяких істори-
ків, був найбільш популярним. 
Досить  поширеними були також 
білий, блакитний і жовтий. Два 
останні стали доволі поширени-
ми після того, як князь Володи-
мир прийняв християнство. Неза-
баром  вони набули і державного 
значення. 

У подальшому, як писав укра-
їнський історик Дмитро Явор-
ницький, відбулися зміни. Осо-
бливо після монголо-татарської 
навали, коли  деякі частини  тери-
торії України-Руси опинилися під 
владою інших держав. Та завдя-
ки  Люблінській унії 1569 року на 
українських землях усталилась 
єдина місцева символіка згідно 
з геральдичними традиціями цих 
держав.

Історія прапора – 
історія українського народу

Про те, що поєднання синього 
і жовтого кольорів властиве Укра-
їні, свідчить той факт, що Данило 
Галицький, засновуючи на честь 
свого сина Лева місто Львів (пер-
ша згадка 1256 року), подарував 
його жителям герб, на якому зо-
бражено золотого лева на синьо-
му тлі. А прапори зазвичай виго-
товлялися відповідно до кольорів 
герба тієї чи іншої землі або краї-
ни. У середині XVII ст., після приєд-
нання Гетьманщини до Російської 
держави, набувають поширення 
блакитні (сині) полотнища із золо-
тими чи жовтими зображеннями 
хрестів та інших знаків. Однак єд-
ності  щодо прапора тоді не було. 

Синьо-жовті козацькі знаме-
на зображені на картинах «За-
порожці пишуть листа турецько-
му султанові» та «В’їзд Богдана 
Хмельницького до Києва у 1649 
році».

Прапор будь-якої держави є одним із головних 
ї ї символів, що відображають як минуле, 

так і сьогодення країни. Витоки нашого, 
Українського прапора, сягають сивої давнини. 

ПРАПОРОМ
ПІД УКРАЇНСЬКИМ
РІДНУ ЗЕМЛЮ
ВІДСТОЮЮТЬ 
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Після того, як Україна увійшла 
до складу Російської імперії, питан-
ня національної символіки не пору-
шувалися.  Першу спробу створити 
жовто-блакитний прапор із двох 
горизонтальних смуг здійснила Го-
ловна Руська рада, що почала бо-
ротьбу за відродження української 
нації. У червні 1848 року на міській 
ратуші Львова вперше замайорів 
жовто-блакитний прапор. 

А 22 березня 1918 року Цен-
тральна Рада Української Народ-
ної Республіки ухвалила Закон 
про Державний прапор.  Пізніше 
він став і державним символом 
Західноукраїнської Народної Рес-
публіки (ЗУНР). Його було затвер-
джено на Підкарпатській Русі, а у 
1939-му – в Карпатській Україні. 

З проголошенням УНР  си-
ньо-жовте полотнище стало ї ї 
державним прапором, а також  
Української Держави, очолюва-
ної гетьманом Павлом Скоропад-
ським. Свого часу в українській 
пресі з’явилися публікації, автори 
яких твердили, що гетьман «вніс 
зміни до прапора, перетворивши 
його з жовто-блакитного у синьо-
жовтий». Але історики-дослідники 
того періоду  історії України пере-
конані, що це не відповідає дій-
сності. Натомість відомо, що пер-
шим документом, який визначив 
розташування кольорів на укра-
їнському прапорі, був законодав-
чий акт від 27 січня 1918 року. Тоді 
Центральна Рада на чолі з Грушев-
ським затвердила тимчасовий за-
кон про флот УНР, у якому йшлося:

«.... Прапором української вій-
ськової фльоти є полотнище о 
двох – блакитному і жовтому ко-
льорах. В кряжі блакитного кольо-
ру історичний золотий тризубець 
з білим внутрішнім полем у ньому.

Прапором Української торго-
вельної фльоти є полотнище о 
двох – блакитному і жовтому ко-
льорах».

Саме  синьо-жовтий прапор був 
символом українців, які проголо-
сили УНР і не бажали втручання у 
свої справи з боку Російської імпе-
рії. Під цим прапором вони воюва-
ли з російсько-більшовицькою ор-
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дою, білогвардійцями – усіма, хто 
намагався упокорити нас.

Під цим прапором боролися з 
більшовицьким режимом повстан-
ці Холодного Яру, вояки Україн-
ської повстанської армії. Зазнавши 
поразки, деякі з них зберігали цей 
символ аж до розпаду СРСР, ризи-
куючи опинитись на Колимі.

«Прапор до зали внести!..»
Після того, як у серпні 1991 

року в Москві провалився заколот, 
група народних депутатів України 
– представників демократичних 
сил – внесла до зали парламен-
ту синьо-жовтий прапор України. 
Окремі парламентарії заявили, 
що це «бандерівський прапор і 
йому не місце у Верховній Раді». 
Тож довелося нагадати, що під 
цим прапором Українське військо 
воювало ще за часів Української 
Народної Республіки…

Звертаючись до колег, народ-
ний депутат Роман Лубківський 
сказав: «Шановні народні депута-
ти, український народе!

Сьогодні завершується торже-
ство історичної справедливості. 
Ми повертаємось у лоно цивілі-
зованих держав. Пропоную вне-
сти національний український 

жовто-синій прапор і встановити в 
приміщенні і на куполі Верховної 
Ради України»

Але того дня на куполі пар-
ламенту так і не замайорів Дер-
жавний прапор проголошеної 
незалежної Української держави. 
Це сталося лише 4 вересня: після 
того, як голова ВР Леонід Кравчук 
пригрозив своєю відставкою. А 
вже 18 вересня 1991 року Прези-
дія Верховної Ради України своєю 
постановою «Про прапор України»  
надала йому статус офіційного 
прапора країни. Відразу після цьо-
го дня під цим прапором почали 
зустрічати іноземних гостей, скла-
дати присягу військовослужбовці, 
працювати посольства України, 
його вивісили в  ООН.

Та на цьому історія з Держав-
ним прапором не скінчилася: 28 
січня 1992 року парламентарії при-
йняли постанову про затверджен-
ня державним прапором України 
Національного прапора, в якій за-
значалося, що Державний Прапор 
України «являє собою прямокутне 
полотнище, яке складається з двох 
рівних за шириною горизонтально 
розташованих смуг: верхньої — си-
нього кольору, нижньої — жовтого 
кольору, із співвідношенням шири-
ни прапора до його довжини 2:3».

23 серпня 2004 року встанов-
лено День Державного прапора. 
Це було зроблено, як зазначало-
ся в Указі  тодішнього президен-
та України Леоніда Кучми, «на 
вшанування багатовікової історії 
українського державотворення, 
державної символіки незалежної 
України та з метою виховання по-
ваги громадян до державних сим-
волів України…»

У 2009 році тодішній Президент 
України Віктор Ющенко започатку-
вав щорічну офіційну церемонію 
підняття прапора 23 серпня по 
всій Україні та урочисті заходи. 
Зокрема, піднімаються держав-
ні прапори по всіх містах і селах 
України, а державні установи та 
організації їх вивішують.

Сьогодні під Державним Пра-
пором українці відстоюють рідну 
землю на Сході країни. Ризикуючи 
життям, вони встановлюють його 
на найвищих точках, звідкіля си-
ньо-жовте полотнище видно за 
кілька кілометрів.

– Наш папор для терористів 
кісткою в горлі стоїть, – розпові-
дав мені боєць 95-ї аеромобільної 
бригади Анатолій Сорока. – Тра-
плялося, що вони випускали по-
над сотню мін і артилерійських 
снарядів, намагаючись його зни-
щити.

                             
Сергій ВАСИЛЬЧУК

23 серпня офіційна церемонія підняття 
прапора по всій Україні. Цього дня 
по всій країні відбуваються урочисті заходи. 
Зокрема, піднімаються державні прапори 
по всіх містах і селах України, а державні 
установи та організації їх вивішують
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ТА, ЩО ПОСТАЛА
У БОРОТЬБІ

Інколи можна почути,  що незалежність нам 
надто легко дісталася, мовляв, ї ї проголосили  
у парламентській залі, а не здобули 
в кровопролитних боях. На перший погляд 
із цим важко не погодитись. Але… 
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Історія України – це історія ба-
гатовікового перебування  укра-
їнців у ярмі іноземних понево-
лювачів. Чужинці захоплювали і 
продавали наших предків  на не-
вільницьких ринках, руйнували 
наші  святині, вирішували за нас, 
якою мовою нам спілкуватися, що 
нам читати. 

Кращих синів і доньок, які на-
магалися боротись проти окупан-
тів, запроторювали до в’язниць, а 
то й просто знищували

Нація нескорених               
Хто порахує втрати, яких укра-

їнський народ зазнав у війнах за 
чужі інтереси? А скількох українців 
виморили голодною смертю під 

час штучно влаштованих більшо-
вицьким режимом голодоморів? 
А чи всі ми знаємо, де обірвався 
земний шлях наших батьків, дідів 
і прадідів, яких чекісти забирали 
посеред ночі як «ворогів народу»? 

Інколи можна почути, що ми 
надто терпляча нація, але згадай-
мо часи Хмельниччини, козацькі 
походи на «чайках» до турецьких 
фортець, коли українці, демон-
струючи мужність, неабияку вина-
хідливість, не лише  визволяли не-
вільників, а й поверталися додому 
з чималими трофеями.

Згадаймо Петра Сагайдачного 
й Івана Богуна, багатьох інших ко-
зацьких ватажків, які піднімали на-
род на боротьбу за волю. А також 
героїв Крутів і повстанців Холод-
ного Яру, які, розуміючи свою при-
реченість, чинили ворогам відчай-
душний опір.

– Волелюбність – одна з клю-
чових ментальних рис українців, – 
вважає голова Українського інсти-
туту національної пам’яті України 
Володимир В’ятрович. – Особливо 
ці прагнення загострилися у ХХ 
столітті, яке стало століттям  укра-
їнського визвольного руху. Потім 
був революційний 1917-й, коли по-
чалася Українська революція, ви-
лившись у створення Української 
Народної Республіки. 1918-го по-
стала Західноукраїнська Народна 
Республіка, згодом відбувся Акт 
злуки цих двох держав. На жаль, у 
тих геополітичних умовах держав-
ність довго не протрималася.

Так, серед тодішніх українських 
політиків  існували певні розбіж-
ності щодо розбудови молодої 
держави, вистачало і зовнішніх 
недругів. Але нашу незалежність 
втопили в крові насамперед ро-
сійські більшовики: вони, як і не-
нависний їм російський царат, 
теж не мислили існування Росій-
ської імперії без України. З лікві-
дацією УНР почався чорний пері-
од в української історії, що тривав 
понад 70 років. Але й тоді українці 
не змирилися зі своїм тяжким ста-
новищем. Наприклад, вірні сини 
України на чолі з Євгеном Коно-
вальцем створили Українську вій-
ськову організацію, яка згодом 
трансформувалася в Організацію 
українських націоналістів. Саме 
під ї ї егідою і утворилася Укра-
їнська повстанська армія, вояки 
якої  воювали на два фронти – і 
проти комуністичного режиму, і 
проти нацистського. Після того, як 
гітлерівська Німеччина була роз-
громлена, вони продовжували бо-
ротись з радянською владою аж 
до 60-х років ХХ століття…

Головнокомандувач УПА Роман 
Шухевич, за спогадами сучасників, 
незадовго до своєї загибелі сказав: 
«Нам не судилося пожити у влас-
ній вільній державі, а ось наші ону-
ки, а можливо, і діти, її матимуть. 
Обов’язково. Заради цього і життя 
не шкода». 

Що ж, слова головного провід-
ника повстанців виявилися про-
рочими: його син Юрій не лише 
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дочекався проголошення Україн-
ської держави, а й засідає сьогод-
ні у ї ї парламенті.

«Хтось повинен був 
зупинити цю орду…»

Через 73 роки після того, як 
російські більшовики втопили в 
крові Українську Народну Респу-
бліку, на політичній карті світу 
знову постала незалежна Україн-
ська держава. Але онукам і прав-
нукам тих, хто знищив УНР, вона 
теж муляла очі. Аж 23 роки. І на-
весні 2014-го вони пішли на нас 
війною – підступно і цинічно. У 
Кремлі сподівалися на швидке 
просування «руського миру». Але 
вже за кілька місяців його рух за-
гальмувався, а незабаром і вза-
галі зупинився: ставши на захист 
рідної землі, за зброю взялися 
нащадки козаків Богуна і Сагай-
дачного, холодноярців і вояків 

УПА. Це переважно пересічні 
українські хлопці. Більшість із 
них не вважають себе героями. 
Навіть ті, хто самостійно, не че-
каючи повістки, прийшов до вій-
ськового комісаріату і попросив 
призвати в армію.

– Треба  ж комусь було зупи-
нити Путіна і його орду, допоки 
вони не прийшли у кожне україн-
ське місто і село, – кажуть вони. 

До них належить і Богдан Уля-
новський. Пройшовши перепід-
готовку на одному з військових 
полігонів, був призначений ко-
мандиром інженерного взводу.

– Наш підрозділ брав участь 
у знищенні мін та снарядів, що 
не вибухнули, а також так зва-
них розтяжок, – розповідає він. 
–  Точної кількості не знаю, але 
рахунок йде на тисячі. Споруджу-
вали і об’єкти 2-ї лінії оборони, 
зокрема, бліндажі, інші укриття 
для особового складу і техніки. А 
також ставили мінні загороджен-
ня на танконебезпечних напрям-
ках. Траплялося, нас накривали з 
«Градів».

На війні, Богдан зустрів справ-
жніх друзів – легенів з усіх куточ-
ків України, з якими пліч-о-пліч 
виконував небезпечну роботу: 
Олександра Баймиструка з Волині, 
молодших сержантів Миколу Буч-
ка і Віталія Лесюка зі Львівщини та 
багато-багато інших.

Богдан повернувся з війни без 
нагород, але не переймається 
цим. Йому і без орденів не сором-
но дивитися в очі людям: на його 
рахунку безліч знищених мін, фу-
гасів та артилерійських снарядів, 
які не вибухнули.

Серед захисників рідної зем-
лі можна зустріти і офіцерів, 
які давно зняли погони, але сьо-
годні знову в строю. Наприклад, 
Ігор Бизган. Знімаючи в серед-
ині 2000-х військовий однострій, 
не сподівався, що доведеться 
одягати його ще раз. Та коли над 
країною нависла смертельна не-
безпека, вирішив, що його досвід 
знадобиться. І добровольцем пі-
шов до війська, сформувавши 

Підполковник Ігор Бизган

УПА. Це переважно перес
українські хлопці. Більшість
них не вважають себе героя
Навіть ті, хто самостійно, не 
каючи повістки, прийшов до
ськового комісаріату і попро

Підполковник Ігор Бизган

Командир інженерного взводу
лейтенант Богдан Уляновський
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спільно з іншими такими ж офіце-
рами-добровольцями  батальйон 
територіальної оборони Черні-
гівської області. Пройшовши при-
швидшений вишкіл на полігоні, 
відбув на Донбас. Там разом з бо-
йовими побратимами  виконував  
важливі завдання: несли службу 
на блокпостах, знешкоджували 
диверсійно-розвідувальні групи 
тощо.

– Нас накривали снарядами 
як бойовики «місцевого розливу», 
так і «брати-росіяни»,  причому зі 

своєї території, – говорить під-
полковник Ігор Бизган. – Осо-
бливо у серпні 2014-го, коли на 
нашу територію вторглися кілька 
батальйонних-тактичних груп ро-
сійської армії. Тоді лише  протя-
гом одного дня  17 бійців дістали 
поранення, а двоє  загинули.

Серед захисників України 
можна зустріти чимало пред-
ставниць прекрасної половини 
людства. Наприклад, молодший 
лейтенант медичної служби Те-
тяна Іваненко пройшла справ-
жнє пекло, потрапивши зі своїми 
бойовими побратимами в ото-
чення. Але, протистоячи добре 
озброєному ворогу, який до того 
ж переважав чисельно, наші бій-
ці зуміли вирватися з оточення. З 
мінімальними втратами. 

А ця мужня жінка, обіймаючи 
посаду санінструктора, врятувала 
життя 20 нашим воякам, зазна-
вши двох контузій. І сьогодні, на-
вчаючись в Українській військо-
во-медичній академії, Тетяна теж 
готова – після завершення на-
вчання – відбути на Схід. Вже як 
офіцер-лікар.

Україну захищають 
і західняки, і східняки

Ще 2003 року – під час подій 
навколо острова Тузла, коли ро-
сіяни намагалися його захопити, 
їхня преса здійняла  істерику. В 
яких лише гріхах не звинувачу-
вали російські політики – устами 
журналістів – Україну! При цьо-
му запевняли, що «в разі виник-
нення конфлікту жителі східних 
регіонів ніколи й нізащо не захи-
щатимуть свою країну». Та мине 
10 років і вони переконаються у 
протилежному. 

– У нашому підрозділі воюва-
ли  вихідці як з Галичини, Поділля, 
так і зі Слобожанщини,  Микола-
ївщини і навіть Донбасу, – розпо-
відав мені Микола Попюк. –  Сло-
вом, за особовим складом можна 
було вивчати географію країни. 
Абсолютна більшість до війська 
прийшла свідомо, а не через 
страх бути покараними за ухи-
лення. З відвертих розмов з тими 
ж донеччанами знаю, що вони, 
маючи родичів на окупованих те-
риторіях, могли і там сховатись. 
Але не зробили цього!.. 

Господар Кремля та його ото-
чення не мислять майбутнього Росії 
без України. Тому, зрозумівши, піс-
ля Революції гідності, що вона від-
даляється од російських «берегів», 
пішли на нас війною.

А під час зустрічі з американ-
ським президентом Джорджем 
Бушем Путін одного разу заявив, 
що Росія свого часу подарувала 
Україні значну частину своєї те-
риторії! 

Молодший лейтенант медичної 
служби Тетяна Іваненко

своєї території, – говорить 
полковник Ігор Бизган. –
бливо у серпні 2014-го, кол
нашу територію вторглися к
батальйонних-тактичних гру
сійської армії Тоді лише пр

Молодший лейтенант медичної 
служби Тетяна Іваненко

Серед захисників рідної землі можна 
зустріти і офіцерів, які колись зняли погони, 

але сьогодні знову в строю

Якщо  хтось і комусь допоміг 
«прирости територіями», то це 
українці, котрі впродовж століть 
змушені були воювати за інтере-
си Російської імперії. Лише під 
час Другої світової війни наші 
батьки й діди посприяли тому, 
щоб до Росії відійшли німецький 
Кенігсберг, японські острови, 
через що, до речі,  між Росією і 
Японією досі немає мирного до-
говору. Адже вони зробили вели-
чезний внесок у розгром нацист-
ської Німеччини, в результаті 
чого ці території відійшли СРСР, 
спадкоємцем якого і є Російська 
Федерація.

У народі кажуть: «Не рий су-
сідові яму, а то він використає ї ї 
як окоп». Російські можновладці 
дуже довго рили для українців 
яму. Протягом століть. А сьогод-
ні вона перетворилася на один 
великий окоп, де тримають обо-
рону тисячі наших вояків, які від-
стоюють незалежність України, 
право бути господарями у влас-
ній хаті.

Василь СЕРГІЙЧУК
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Мої пиріжки всім до 
вподоби…»

Ще не так давно багато хто 
ремствував на інфантильність 
українців, мовляв, байдужі до 
всього, що відбувається в кра-
їні, живуть за принципом «А 
чому я?». Проте  агресія путін-
ської Росії переконливо довела: 
українці – згуртована та сильна 

нація. Маю на увазі як тих, хто 
добровільно, не чекаючи по-
вісток, пішли боронити рідну 
землю, так і тих, хто усіляко їм 
допомагає – волонтерів.

– Спочатку я переказала кіль-
ка разів поспіль гроші на потреби 
Українського війська, – розпові-
дає колишня вчителька з Поділля 
Ганна Омелянчук. – Десяту части-
ну своєї пенсії – це 150 гривень. 

А потім мені захотілося бачити 
тих, кому я  допомогла. Та  коли  
запропонувала двом воякам по 
75 гривень, вони не лише  відмо-
вилися від них, а ще й присоро-
мили, мовляв, у вас і так пенсія 
мізерна!..

Після цього жінка змінила 
тактику:  напікає цілий кошик 

різних смаколиків і йде до  
військового госпіталю, що 
розташований у її місті. До 
своїх, як вона каже, синів 
та онуків – поранених 
бійців. Пиріжки, сирни-
ки розходяться миттє-
во. А ще Ганна Степанів-
на бере з собою термос 

кави, від смаку якої, за 
словами бійців, паморо-

читься голова.
Медпрацівники цього за-

кладу кажуть, що таких жі-
ночок, як Ганна Степанівна, 
раніше (коли на лікуванні 
перебувало багато військо-
вослужбовців) можна було 
зустріти  часто.

Побутує думка, що біль-
шість жителів Донбасу зом-
бовані російським теле-
баченням. Можливо.  Але  
вистачає і свідомих укра-
їнців. Багато хто з них сьо-
годні воює в лавах нашого 
війська, відстоюючи свій 
край од непроханих гос-
тей. А чимало займаються 
волонтерською діяльністю. 
Наприклад, Марія Подибай-
ло є координатором волон-
терської організації «Новий 

Маріуполь». На її рахунку 
безліч добрих справ. Ра-
зом з однодумцями ця 
жінка допомагає пора-

неним і ліками,   зокрема досить 
дорогими. Завдяки пані Марії та її 
колегам  врятовано десятки сол-
датських життів.

Нещодавно в Українському 
кризовому медіа-центрі зареє-
стрували рекорд волонтера з Бах-
мута Донецької області Ангеліни 
Шостак: вона  пошила Державний 
прапор України площею майже 
14 квадратних метрів! Разом з 
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Солдати й офіцери, які 
сьогодні воюють на Сході 
країни, переконані: без 
українців-благодійників 
наша армія не зіп’ялась 
би так швидко на ноги



52

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | серпень 2016 року

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНАВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

чоловіком також збирають на сол-
датській стіл: передали до однієї з 
частин понад 300 кілограмів сала, 
перекрученого на м’ясорубці з 
часником, сотні кілограмів меду і 
сухофруктів. А ще –  пошили для 
них  сотні балаклав.

Колектив одного з підпри-
ємств Київської області, де керів-
ником Василь Яцюк, теж вирішив 
долучитись до шляхетної спра-
ви. І облаштував для учасників 
антитерористичної операції, які 
повертаються додому, пункт до-
помоги. Якщо говорити мовою 
цифр, то воякам допомогли на 
понад мільйон гривень! Окрім 
цього, відремонтували і пере-
дали в район АТО 4 автомобілі, 
зокрема, санітарний і реаніма-
ційний, які, за відгуками бійців 
батальйону територіальної обо-
рони «Київська Русь», врятували 
не одне солдатське життя. Також 
робітники підприємства модер-
нізували бронетранспортер: не 
лише зміцнили його бронезахист, 
а й встановили новий двигун,  
вдвічі сильніший за «рідний».

– Кожен, хто може щось зро-
бити для хлопців, які воюють, має 
це зробити, – переконаний Ва-
силь Яцюк. – Адже вони захища-
ють нас і наших дітей.

Під час антитерористичної опе-
рації набули широкого застосу-
вання безпілотні літальні апарати. 
І використовують їх не лише для 
проведення повітряної розвідки. 

Проте, на жаль, Збройним Силам, 
іншим військовим формуванням, 
задіяним в АТО, їх не вистачає. І на 
допомогу військовикам прийшли 
різні благодійні організації, які 
власним коштом намагаються за-
безпечити підрозділи цими безпі-
лотниками. «Армія SOS» – одна з 
них. Свої осередки вона має як в 
Україні, так і за кордоном, зокре-
ма, у Сполучених Штатах, Німеч-
чині та інших країнах світу. 

З початком бойових дій на 
Донбасі члени «Армії» допомага-
ли нашим воякам засобами інди-
відуального захисту, продуктами 
харчування, транспортом тощо. 
З часом почали займатися ство-
ренням БПЛА, ІТ-програмуванням  
для засобів радіоелектронної бо-
ротьби і забезпеченням ними на-
ших військ.

Віталій Дейнега – випускник 
Національного технічного універ-
ситету «Київський політехнічний 
інститут». У  травні 2014-го – з 
початком подій на Донбасі – за-
снував  волонтерську організа-
цію «Повернись живим», яка ось 

уже більше двох років надає до-
помогу захисникам країни.  На 
рахунку Віталія та його побра-
тимів – безліч добрих справ. На-
приклад, вони зуміли зібрати по-
над 80 мільйонів гривень. Кошти, 
за словами Віталія, надходили як 
від пересічних громадян, так і від 
людей заможних, трудових і твор-
чих колективів, спортсменів. На ці 
гроші було придбано близько 600 
тепловізорів, які «розійшлися» по 
всіх бригадах, що беруть участь 
в антитерористичній операції. А 
ще – прилади нічного бачення, 
системи керування вогнем арти-
лерії. Певні суми спрямували і на 
ремонт та відновлення бойової 
техніки, підготовку  фахівців для 
армійських підрозділів.

До благодійної діяльнос-
ті приєднуються і творчі люди, 
які, реалізуючи свою продукцію, 
надають допомогу бійцям АТО.  
Так, у Львівському гарнізонному 
храмі Петра і Павла відбулась 
благодійна виставка іконопису 
«Митці – воїнам». На ній демон-
струвалися роботи як львівських, 
так і дрогобицьких художників. 
Художники з Галичини спільно з 
громадською організацією «До-
поможи фронту» збирали під час 
цього заходу кошти на придбан-
ня тепловізора.

Наталія Дзюба-Прилуцька – 
випускниця  Київського націо-
нального університету культу-
ри і мистецтв, отримала  фах 
менеджера з міжнародного 
туризму.  Коли на Майдані по-
чалися відомі події, спільно з од-
нодумцями надавала протесту-
вальникам всебічну допомогу. 
Зокрема, винаймали для них 
квартири, забезпечували про-
дуктами харчування.
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Після того, як на Сході загину-
ли її майданівські друзі, зрозу-
міла, що не зможе залишатись 
стороннім спостерігачем. Разом 
з такими ж небайдужими жінка-
ми   виготовляла ляльки-мотанки, 
намиста. За виручені від їхнього 
продажу кошти купували про-
дукти харчування, бронежилети, 
медикаменти, теплу одежу тощо. 
Згодом  придбали дві автівки, які 
передали до війська.

Чимало бійців довго згаду-
ватимуть цю благородну жінку. 
Адже вона неодноразово потра-
пляла під обстріли, везучи бійцям  
берці, однострої, найнеобхідніше 
і навіть різні смаколики.

За часів СРСР Анатолій Ільчен-
ко за своє вільнодумство провів у 
психлікарні 30 місяців.  Після роз-
паду імперії звернувся до суду з 
проханням виплатити компенса-
цію за моральні й фізичні страж-
дання. Після тривалого розгляду 
його позов задовольнили і чоловік 
отримав 37 тисяч гривень. Попри 
похилий вік і підірване здоров’я, 
пан Анатолій витратив їх не на 
власні потреби, а віддав бійцям, 
які беруть участь в антитерорис-
тичній операції…

І словом Божим, 
і ділом…  

Допомагають захисникам 
України і священнослужителі. 
Отець Анатолій (Кузнєцов) – на-
стоятель Михайлівського храму 

Іоанна Богослова, що на Віннич-
чині, не полишаючи служби Бо-
жої, він протягом півтора року 
від відує підрозділи нашого вій-
ська, які відстоюють територі-
альну цілісність країни. В їхньому  
розташуванні, надає  духовну під-
тримку: проводить молебні непо-
далік лінії розмежування, також і 
в Пісках.

– У зоні АТО розгорнуто 

святі отці доставили моїм коле-
гам  300 кілограмів замінника 
крові. Користуючись нагодою, 
хочу від імені медиків, їхніх по-
тенційних пацієнтів подякувати 
протоієреям Анатолію Кузнєцову  
та Олексію Волкову, а також їхнім 
помічникам. 

Крім цього, волонтери до-
ставили на Схід й інші ліки, 
предмети гігієни, теплий одяг, 

мобільний госпіталь, – розповідає 
помічник начальника Військово-
медичного клінічного центру Цен-
трального регіону України Віталій 
Колесюк. – Часто його лікарям, 
медсестрам доводиться надава-
ти допомогу тяжко пораненим 
бійцям, які втратили багато кро-
ві. Зважаючи на цю обставину, 

«буржуйки» від немирівських 
майстрів, продукти та смачні 
вареники від громад Гуменської 
сільської ради Вінницького ра-
йону. Борошно пожертвував 
підприємець з Малих Крушлин-
ців Василь Невмивака, а отець 
Анатолій Кузнєцов залучив до 
приготування вареників своїх 
парафіян, а також вихователів і 
батьків дитячих садочків «Маль-
ви» та «Пролісок» з сіл Гуменне 
і Михайлівка. До ініціативи свя-
щеника приєдналися й жителі 
сусіднього села Великі Круш-
линці. Разом волонтери приготу-
вали для бійців 70 п’ятилітрових 
відерець з варениками. Самі ві-
дерця придбали на кошти, які 
жертвували парафіяни отця 
Анатолія під час традиційного 
Хрещенського окроплення бу-
динків у Жабелівці та Михайлів-
ці. На ці ж кошти були придбані 
й інші продукти харчування, а 
також тепла білизна.

Сергій ЗЯТЬЄВ
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Антитерористична 
операція змінила 
цінності та пріоритети 
в житті багатьох 
бійців. Те, що 
здавалося важливим 
раніше, тепер стало 
другорядним, і навпаки

Ветерани, які повертаються із 
зони АТО, не готові одразу вихо-
дити на роботу – їм потрібен пев-
ний час для соціальної адапта-
ції. Нерідко колишні бійці хочуть 
змінити професію або не можуть 
повернутися до попереднього 
місця роботи через поранення чи 
інвалідність.

ВОЇНУ – ГІДНА ПРАЦЯ
Ці проблеми добре розуміють 

у громадському об’єднанні «Центр 
зайнятості вільних людей» (ЦЗВЛ). 
Ще у грудні 2014 року волонтери 
з цієї організації розпочали пра-
цювати над вирішенням пробле-
ми працевлаштування учасників 
АТО. Як наголошує координатор 
проекту центру «Воїну – гідна 
праця» Оксана Воропай, звичай-
ної допомоги у працевлаштуванні 
тут недостатньо. Волонтери ЦЗВЛ 
працюють не тільки із самими ве-
теранами, а й з їхніми родинами 
та працедавцями.  Існує навіть 
окремій проект «Чашка кави з 
психологом», де військові можуть 
невимушено поспілкуватися зі 
спеціалістами. 

– Щомісяця кілька десятків 
ветеранів отримують у нашому 
центрі консультації психолога, – 
розповідає пані Оксана.

За два з половиною роки існу-
вання громадського об’єднання 
волонтерам вдалося працевла-
штувати понад 5 тисяч учасників 
АТО і вимушених переселенців з 
Криму і Сходу України. Спочатку 
була заснована ініціатива із пра-
цевлаштування учасників Май-
дану, яка переросла в організа-
цію «Центр зайнятості вільних 

АТО
ВЕТЕРАНИ

НА ПЕРЕДОВІЙ ТИЛУ
людей». Сьогодні тут налічується 
понад 300 волонтерів, які працев-
лаштовують бійців АТО в Києві, 
Харкові, Дніпропетровську, Запо-
ріжжі, Краматорську, Львові та 
Луцьку. У команді – кар’єрні кон-
сультанти, тренери, оператори га-
рячої лінії, програмісти тощо.

Активісти не тільки допома-
гають колишнім військовим у 
пошуках як тимчасової, так і по-
стійної роботи, а й надають по-
слуги кар’єрного консультування 
та профорієнтації, готують до 
співбесід з працедавцями та до-
помагають скласти професійне 
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резюме. Координатор напрямку 
консультування та працевлашту-
вання учасників АТО Ольга Семе-
нова говорить, що кожен із бійців 
отримав не лише консультаційну 
допомогу волонтерів, а й допомо-
гу щодо пошуку вакансій, участі в 
навчальних програмах, тренінгах, 
семінарах. 

НА ЧАСІ – 
БІЗНЕС-ІНКУБАТОРИ

За статистикою, на сьогодні са-
мостійно виживають у середньо-
му близько 1/3 створених фірм. 
А серед тих, хто скористався 
підтримкою бізнес-інкубаторів, 
стають успішними понад 85 від-
сотків учасників! Інкубаційний 
період фірми-клієнта триває 2-3 
роки. Необхідно зареєструвати 
фірму, розробити бізнес-план 
власного розвитку, заповнити 
заяву на вступ з відповідною 
формою і очікувати рішення. 

В разі потрапляння до бізнес-
інкубатора компанії надається 
місце розташування, навчання за 
участю відомих експертів у галу-
зі інвестування, комплексні кон-
салтингові послуги, юридичний і 
фінансовий супровід. Перевага-
ми бізнес-інкубатора є і творча 
атмосфера, можливість контак-
тувати зі схожими фірмами, ство-
рення іміджу серйозної компанії, 
набір недорогих, але необхідних 
послуг, гнучкість менеджменту.

Саме цим шляхом вирішили 
піти волонтери з ЦЗВЛ. У Центрі 
відкрили бізнес-інкубатор Bizclub, 
який організовує безкоштовне на-
вчання для ветеранів АТО. Важли-
вість проекту безсумнівна, адже 
на сьогодні це актуальне питан-
ня для людей, які повернулися із 
зони бойових дій і залишилися 
без роботи або мають труднощі 
з працевлаштуванням. Кінцева 
мета бізнес-інкубатора – популя-
ризувати і підтримувати розвиток 
малого підприємництва на все-
українському рівні. 

Віра Лебедєва, координатор 

проекту «Бізнес-інкубатор», роз-
повіла,  що основними перепо-
нами для працевлаштування 
ветеранів АТО є невміння презен-
тувати себе та скласти резюме. 
Тому в центрі була започаткована 
програма навчання та розвитку, 
де за 40-50 годин занять людям 
дають основи нової професії. 

– За півтора року існування 
цього проекту нам вдалося на-
вчити понад 5 тисяч переселен-
ців та ветеранів АТО. Для цього 
залучили близько 200 професій-
них бізнес-тренерів по всій Украї-
ні. 300 волонтерів допомагали з 
організацією і проведенням цих 
курсів. У підсумку 70 відсотків 
випускників працевлаштуються 
протягом 1-2 місяців, – наголо-
шує Віра Лебедєва. 

Крім того, випускники проси-
ли знайти певні контакти, і ці за-
пити переросли у ще один проект 
– «Соціальний бізнес-інкубатор». 
Це комплексна програма навчан-
ня та підтримки від успішних біз-
несменів та профільні експертні 
консультації.

Оксана Воропай – координатор проекту соціальної адаптації 
учасників АТО  «Воїну – гідна праця»

На форумі «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО» 
Леонід Остальцев розповів про відкриття власного бізнесу
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у «плюсі». Але не вважає це тіль-
ки своєю заслугою. Це загальний 
успіх тих людей, які підтримують 
ветеранів АТО, приходять до них і 
допомагають хлопцям вести біз-
нес. Команда з піцерії не збира-
ється зупинятися на досягнутому. 
А її власник мріє з маленького 
закладу швидкого харчування 
зробити справжній італійський 
ресторан.

ТАНГО-ТЕРАПІЯ 
З ПЕРЕДОВОЇ

Ветеран АТО Олексій Гаврись 
відкрив у Києві школу танців 
Aliento del Tango, куди вирішив 
покликати на реабілітацію вій-
ськових, що повернулися зі Сходу.

Ця ідея виникла в хлопця ще 
на… передовій. До мобілізації 
Олексій захоплювався танцями і 
викладав танго у Будинку культу-
ри. Після оголошення АТО патріот 

Проект «Воїну – гідна праця» 
надає сучасні навички для 

отримання бажаної професії в 
умовах високої конкуренції на 

ринку праці

Мaйстер-клас для дітей у Pizza Veterano проводить ветеран АТО 
Леонід Остальцев

За словами координатора про-
екту «Воїну – гідна праця» Оксани 
Воропай у центрі не тільки допо-
магають відкрити власний бізнес, 
а й за допомогою різних гран-
тів надають фінансову підтрим-
ку. Восени минулого року перші 
випускники-ветерани АТО склали 
іспити. А наприкінці травня в Ки-
єві у межах діяльності проекту 
ЦЗВЛ за підтримки «Української 
ініціативи зміцнення громадян-
ської довіри» (UCBI), що фінансу-
ється Агентством США з міжна-
родного розвитку (USAID), а також 
Програмної ініціативи «Громад-
ські ініціативи нової України» 
Міжнародного фонду «Відро-
дження» відбувся Всеукраїнський 
практичний форум-презентація 
«Захоплені життям. Історії успіху 
ветеранів АТО». На заході присутні 
мали можливість поспілкувати-
ся з хлопцями, які повернулися з 
війни і успішно працевлаштува-
лися чи відкрили власну справу, 
поділитися власними історіями 
та просто провести час в колі 
однодумців. Колишні бійці АТО 
мали можливість ознайомитися 
з вакансіями від провідних ком-
паній України, отримати корисні 
поради та секрети проходження 
співбесіди від досвідчених HR-
менеджерів з OTP Bank, мережі 
АЗК «WOG», представників «Нової 
пошти», консультації та поради 
щодо відкриття власної справи 
від бізнес-інкубатора BizClub.  Зо-
крема, на форумі були представ-
лені актуальні курси та програми 
навчання від «Центру зайнятості 
вільних людей» та його партнерів.

ВАС ВІТАЄ 
PIZZA VETERANO

Леонід Остальцев – один 
із перших випускників бізнес-
інкубатора BizClub, який відкрив 
власну справу з «нуля». Історія 
цього хлопця – автора проекту 
PizzaVeterano – приклад дуже 

вмотивованої людини. Він звер-
нувся до органів соцзабезпечен-
ня і дізнався, що йому як ветерану 
АТО можна безкоштовно пройти 
курси підприємництва. Після них 
Леонід також навчався в бізнес-
інкубаторі, де створив власний 
проект малого підприємства. У 
підсумку 28-річний колишній пі-
хотинець, що демобілізувався 
минулого року, приміряв на себе 
фартух кухаря і вирішив відкрити 
у Києві власну піцерію. 

– З грошима мені допоміг аме-
риканський інвестор українського 
походження, який побачив пер-
спективу мого проекту, – розпові-
дає Леонід. – Особливою фішкою 
закладу є те, що в мене працюють 
бійці з АТО. З ними легко, адже 
разом багато всього пройшли на 
війні, навчилися розуміти і чути 
один одного.

Pizza Veterano відкрилася в 
грудні минулого року. Вже на дру-
гий місяць Леонід Остальцев був 
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неодноразово ходив до військко-
мату з проханням відправити на 
фронт. За фахом Гаврись – вій-
ськовий перекладач з англійської 
і німецької, але цей фах не був 
актуальним. Лише з часом йому 
запропонували в третій хвилі мо-
білізації йти в 12-й батальйон те-
риторіальної оборони, що тоді пе-
ребував у селі Дмитрівка поблизу 
Луганська.

На війні бійцям у хвили-
ни відпочинку потрібно було 
якось відволікатися і морально 

Сеанс арт-терапії 
в Aliento del Tango

Олексій Гаврись тішиться тим, що 
з кожним днем до неї приходить 
дедалі більше людей. І особливо 
приємно те, що серед них багато 
ветеранів АТО, для яких аргентин-
ське танго відкриває безліч ново-
го та цікавого.

«КІБОРГ-МАСАЖ»
Після демобілізації Дмитро 

Крикун вирішив стати масажис-
том та відкрив «Кіборг-масаж». 
На сеанси до кабінету, що працює 
в столиці на вулиці Турівській, 
31, можуть завітати всі охочі, а 
бійці АТО отримують процедури 
безкоштовно. 

За словами Дмитра, після де-
мобілізації першою думкою було 
займатися масажем саме для 
реабілітації хлопців (на фронті 
його самого спіткала проблема зі 
спиною). Ця проблема актуальна 
для багатьох учасників АТО, адже 
носіння бронежилета й зброї не 
минається без наслідків. Тож ви-
рішив допомагати побратимам. 
Спочатку ходив до знайомого 
масажиста і спостерігав за його 
роботою. Потім через сторінку у 
Facebook вийшов на проект «Вої-
ну – гідна праця». Волонтери до-
помогли потрапити на професійні 
курси масажу, після закінчення 
яких він отримав сертифікат. У 
планах – вступати в університет 
фізкультури на реабілітолога.

Ветерана АТО відвідувачі не-
рідко запитують, чому його мале 
підприємство отримало назву 

«Кіборг-масаж»? З нею допоміг 
визначитися побратим з 95-ї бри-
гади, з яким разом стояли на по-
зиціях у Пісках і були в донецько-
му аеропорту. Десантники й досі 
спілкуються. Коли Крикун закін-
чив курси і вислав однополчани-
ну фото сертифіката, той пожар-
тував: «Що, будеш тепер робити 
у Києві «кіборг-масаж?»  «А чому 
б дійсно не запатентувати цікаву 
назву, щоб виділитись серед чис-
ленних конкурентів?» – подумав 
Дмитро. 

– Масаж – це дуже інтимна 
річ. Потрібно, щоб людина від-
чувала контакт зі мною. Тому до 
мене приходять друзі друзів та 
знайомі знайомих. Для хлопців-
ветеранів важливо спілкуватися 
з тими, хто їх розуміє. Адже, крім 
фізичної допомоги, є теми, про які 
ми можемо говорити на рівних, – 
розповідає власник масажного 
кабінету. – У мене є друг, з яким 
ми разом були в зоні АТО. Фото-
граф за фахом, він зробив мені 
безкоштовну фотосесію. А ще за 
ці кілька місяців роботи «Кіборг-
масажу» я навіть став трохи пси-
хологом, адже спілкуюсь із ба-
гатьма цікавими людьми.

Організатори проекту «Воїну 
– гідна праця» відзначають, що 
лише за півроку  навчання в цен-
трі пройшли близько 100 людей, з 
яких 74 вже запустили свої проек-
ти малих підприємств. Отже, жит-
тя після війни продовжується.

 
Юрій КУЗНЕЦОВ

перепочивати. Хлопець вирішив 
зайнятися на передовій… арт-
терапією. Командування ініці-
ативу солдата підтримало. Що-
правда, спочатку хлопці не дуже 
активно йшли «на танці». Ситуація 
змінилися, коли підрозділ виве-
ли на ротацію у Старобільськ. Там 
Олексій відкрив «Школу арген-
тинського танго». Але тут вини-
кла інша проблема – бракувало… 
партнерок. Військові розклеїли по 
місту оголошення, що проводять 
безкоштовні курси танго. Охочих 
виявилося багато. Олексію й досі 
телефонують за тими об’явами. 

Відкрита в Києві школа баль-
них танців Aliento del Tango розта-
шована біля метро «Деміївська». 

У салоні «Кіборг-масажу» Дмитра 
Крикуна бійці АТО процедури 

отримують безкоштовно
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ЛІДЕР ГУРТУ «ВВ» ОЛЕГ СКРИПКА:
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– Україну визнають на світо-
вій культурній арені за багатьма 
ознаками. Що потрібно робити, 
аби держава нарощувала свій 
позитивний імідж?

– Якщо йдеться про музику, то 
в Україні мають розвиватися різні 
її жанри. Дуже важливо сьогод-
ні підтримувати музикантів, які 
творять нову історію української 
музики. Це джаз, рок і фолк, а 
також класична музика і духові 
оркестри. У нас багато чого ціка-
вого є, тож бажано, щоб не було 
перекосу лише у бік поп-музики 
– ніби нічого іншого не існує. 
Дуже цікава електронна музика. 
Лише потрібно показати це різно-
маніття. Також великий потенціал 
в Україні мають і художники, і кі-
нематографісти, і танцюристи.  І 
вони повинні комфортно почува-
тися в нашій державі, а не їхати за 
її межі в пошуках кращої долі, що 
нині, на жаль, відбувається.

– У серпні відзначаємо 25-ту 
річницю незалежності України! 
На вашу думку, що здобула і що 
втратила українська нація за ці 
роки?

– Лишаючись оптимістом, 

мушу зауважити, що ми втрати-
ли динаміку. Балтійські країни, 
які здобули незалежність разом 
із нами, значно краще стартували  
і нині вже в іншому культурному 
просторі і вимірі. Ми сильно від-
стали. Позитив звісно є, ми маємо 
державність, хоча продовжуємо 
її сьогодні виборювати на війні. 
Цього б, можливо, не сталося, 
якби держава взяла від першого 
свого дня незалежності потуж-
ний старт. Але я переконаний, 
що ми обов’язково переможемо 
в цій вій ні і зробимо правильні 

висновки. І врешті-решт побудує-
мо міцну, сильну державу!

– Вашому культовому гурту 
виповнилося 30 років, наскільки 
«ВВ» змінилися за цей час, чого 
вдалося досягти? 

– Можу провести таку пара-
лель. Коли «ВВ» з’явився, це було 
молоде ігристе вино. Воно мало 
яскравий, але не оформлений сма-
ковий букет. На сьогодні – це вже 
витриманий напій, він терпкий, але 
бадьорячий, енергійний і корис-
ний для здоров’я під час прослухо-
вування. Тобто можна  сказати, що 
відбулося достигання, визрівання 
колективу. Про це говорять і нові 
твори, які в нас з’являються, вони 
більш осмислені. Нині ми пре-
зентуємо пісню, яка називається 
«Україна». Слова та музику до неї 
я написав спільно з Євгеном Гапо-
ном – фронтменом українського 
гурту Nokturnal Mortum.

У цій пісні розкривається тема, 
якої я раніше не торкався, тема 
патетичного патріотизму. Саме 
тепер я відчув сили і можливість 
таку пісню заспівати і приурочити 
її до Дня незалежності. У цієї піс-
ні вишукане аранжування, адже 
проведена досить тонка робота 
над аранжуванням кожного ін-
струмента. Переконаний, що таке 
можливо робити лише з висоти 
досвіду.

– Ви досить часто під час 
концертних виступів викорис-
товуєте у своєму гардеробі ви-
шиванку. Це сценічний образ чи 
поклик душі?

Українці – народ держави, яка відбулася. Це 
нині маємо довести всьому світові. У нас є своя 
культура, національні традиції і, звичайно ж, 
наша милозвучна українська пісня. Світ повинен 
знати, що, коли йдеться про щось українське, то 
все це високоякісне. Саме так вважає фронтмен 
легендарного гурту «Воплі Відоплясова» Олег 
Скрипка

УКРАЇНСЬКЕ

ЯКІСНЕ!
ПОВИННО МАТИ СИНОНІМ – 
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– Ось тут виникає цікавий мо-
мент. Є одна позиція, що я артист, 
і в мене є сценічний образ. Та по-
ряд із цим є очікування, яке гля-
дачі сподіваються отримати від 
мене. Насправді дуже рідко одя-
гаю вишиванку, але я зрозумів, 
що мій шанувальник бажає бачи-
ти мене у ній. Я дивлюся, як стрім-
ко розповсюджуються мої фото в 
мережі Інтернет, і найпопулярні-
ші з них – у вишиванці. Отже саме 
на такий мій образ і є попит. Люди 
хочуть бачити свого кумира у на-
ціональному одязі.

дуже багато національних скар-
бів. Є чимало речей, якими нам 
можна і потрібно пишатися. Вва-
жаю, що необхідно ці скарби 
озвучити і нарешті усвідомити, 
що є цінним для нас, українців. 
Тож, по-перше, слід  визначити ці 
національні  цінності. А по-друге,  
ми повинні розуміти і чітко усві-
домлювати, чому пишаємося 
саме цими скарбами.

Для прикладу, ми пишаємося 
нашою національною стравою 
– українським борщем. А чому 
ми ним пишаємося? Тому що він 

вишиванка, яка з позицій дизайну 
колись в давнину виготовлялася 
копіткою працею жінки, – става-
ла певною мірою шедевром. А з 
плином часу рівень досконалості 
у її вишиванні значно знижується, 
і той, хто займається цією нелег-
кою копіткою працею, це підтвер-
дить. Це ж стосується виконання 
фольклорних пісень, так само і 
продуктів харчування, тому треба 
боротися за високу якість усього, 
що є національним досягненням. 
Це повинно стати нашим загаль-
ним гаслом. Українське повинно 
мати синонім – якісне, і от тоді ми 
будемо мати право дійсно пиша-
тися тим, що ми представимо на 
широкий світовий загал. Ця якість 
ствердить нашу культуру і стане 
нашим базисом, який ми переда-
мо своїм нащадкам.

– Вам вдалося прославити 
українську пісню на міжнарод-
ному рівні. На вашу думку, які 
шанси нині мають українські 
співаки, аби нести національну 
пісню на світовому рівні?

– Можливість в українських 
виконавців і шанси є, але скажу, 
що вони доволі незначні. Поясню, 
чому. Якби Україна мала націо-
нальну програму за прикладом 
закордонних країн щодо просу-
вання національної пісні, у нас 
були б інші результати. Безумов-
но, приклад потрібно брати з ан-
глійців, американців і французів, 

– Якими національними 
культурними цінностями ви б 
порадили пишатися україн-
цям, чого потрібно дотримува-
тися, щоб не втратити власної 
автентичності?

– У нас в Україні насправді 

дуже смачний і корисний. Ось це 
я вважаю прикладом якості тих 
речей, які ми представляємо на 
суд світу, світової спільноти. Тому 
їхня якість має бути надвисокою. 
Ми маємо підтримувати і боро-
тися за цю якість. Адже та ж сама 
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які мають дуже гарні результати 
у виконанні таких національних 
програм. Тож якщо ми поставимо 
на державному рівні таку мету, то 
наші виконавці будуть відомі за 
кордоном. Якщо ж такого не ста-
неться, то ситуація з просуванням 
української пісні на міжнародно-
му рівні набагато ускладниться.

– Скажіть, а закордон-
ний глядач вибагливіший за 
українського?

– Безумовно, закордонний гля-
дач набагато вибагливіший. Існує 
висока конкуренція. Але у світі 
немає нічого неможливого. Укра-
їнським виконавцям і музикантам 
потрібно бути гідними високого 
міжнародного рівня.  Та передов-
сім нам, українцям, потрібно зро-
зуміти, навіщо нам це потрібно? 
Коли ми кажемо, що українська 
пісня популярна в усьому світі, в 
мене виникає питання, а чи попу-
лярна українська пісня в Україні? 
Моя відповідь – ні! От тому, аби 
пом’якшити комплекс неповно-
цінності, ми хочемо, щоб нас ви-
знавали за кордоном, а чи визна-
ється це нашим суспільством? 
Потрібно, щоб українська пісня 
насамперед підтримувалася і ша-
нувалася в Україні, а вже потім за 

кордоном. Одне має доповнювати 
інше.

– Скажіть, чи були висту-
пи «ВВ» у зоні проведення 
АТО? Чи спробували себе в ролі 
волонтера?

– Безумовно, були виступи для 
наших славних вояків, займаємо-
ся і волонтерством, допомагали 
коштами. Ми зіграли «Фронтовий 
тур ВВ», проїхавши Мар’їнку, Кос-
тянтинівку, Селідове. Наша мета 
була зіграти на передовій для ге-
роїв, які стоять на лінії розмежу-
вання. Хочеться допомагати, щоб 
наблизити перемогу, щоб скоріше 
настав мир на нашій землі. Але я 
особисто вважаю, що ми мусимо 
пройти це випробовування, адже 
ця війна нас загартовує. Вона нас 
робить кращими і міцнішими. 
Вона змусила нас цінувати життя 
і свою Батьківщину набагато біль-
ше, чим ми це робили до війни. 
Ми стали більше цінувати наших 
людей. Ми зрозуміли, які серед 
нас великі воїни живуть, які це 
достойні люди. Я особисто з ними 
спілкувався, це справжні патріо-
ти, Люди з великої літери.

Коли ця війна закінчиться, а я 
сподіваюся, що вона закінчить-
ся швидко, люди повернуться до 

мирного життя і докладуть зу-
силь щоб побудувати цей світ на-
багато кращим. А ми їм у цьому 
обов’язково допоможемо.

– Що б ви порадили політи-
кам і можновладцям для зміни 
ситуації на краще і наближення 
довгоочікуваного миру?

– Можу сказати, що ми чекає-
мо від політиків більшої рішучос-
ті, радикальності і якомога менше 
м’якотілості. Я впевнений, що такі 
побажання вони чули багато ра-
зів. Від них чекають не солодких 
слів, а реальних дій. Народ хоче, 
щоб вони займалися не піаром, а 
реальними справами.

Хочу побажати політикам сили, 
наснаги і внутрішнього стрижня. 
Вважаю, що нелегко бути політи-
ком взагалі, а надто – в умовах 
війни, зокрема війни інформа-
ційної. Політики перебувають під 
величезним пресингом. І в таких 
умовах зосередитися і видати ре-
зультат надзвичайно важко. Утім 
хотілося б, аби наші політики були 
насамперед позитивними діяча-
ми, які приносять багато користі 
Україні і українцям.

Бесіду вели  Анна МАНЗЯ та  
Михайло БІРЧЕНКО
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Âåðíÿºâ ïîâåðíóâñÿ â Óêðà¿íó 21 ñåðïíÿ ³ç äâîìà
ìåäàëÿìè: «çîëîòî» – çà âèêîíàííÿ âïðàâè íà ïàðà-
ëåëüíèõ áðóñàõ ³ «ñð³áëî» – çà îñîáèñòå áàãàòî-
áîðñòâî. Â³í ñòàâ îáëè÷÷ÿì öüîãîð³÷íèõ çìàãàíü.
Çà éîãî âèñòóïîì ñòåæèëè íàâ³òü ò³, õòî ðàí³øå íå
ö³êàâèâñÿ ñïîðòîì.

– Êîëè ëåò³ëè â ë³òàêó, ëþäè êàçàëè Îëåãîâ³: ìè çà
âàñ âáîë³âàëè, êðè÷àëè â³ä ðàäîñò³, ïîáà÷èâøè âàñ
ïåðåìîæöåì, – ïîä³ëèâñÿ òðåíåð ÷åìï³îíà Ãåííàä³é
Ñàðòèíñüêèé. Â³í â³ðèâ ó ñâîãî âèõîâàíöÿ ³ âì³ëî íà-
ëàøòîâóâàâ íà ïåðåìîãó. – ß çíàâ, ùî â íàñ ìàº áóòè
«çîëîòî», òîìó ùî â íüîãî öå íàéñèëüí³øèé ñíàðÿä,
íàéñèëüí³øà êîìá³íàö³ÿ ³ çà äâà ïîïåðåäí³õ ñòàðòè
éîìó âäàëîñÿ íàáðàòè íàéâèù³ áàëè. Ïîòð³áíî áóëî
ëèøå çàñïîêî¿òèñÿ, ñïîê³éíî ï³ä³éòè äî ñíàðÿäà ³ âè-
êîíàòè âïðàâó. Â³í âèòðèìàâ. Áî íàâ³òü ñèëüí³ ã³ìíàñ-

òè ïðèïóñêàëèñÿ ïîìèëîê. À ìè çðîáèëè ñâîþ ñïðàâó
³ ìè ðàä³ çà ïåðåìîãó, ÿêó çäîáóëè äëÿ Óêðà¿íè!

Ãîòóþ÷èñü äî çìàãàíü, Âåðíÿºâ äóìàâ, ùî «çîëî-
òî» äëÿ íüîãî íåðåàëüíå. Ïðîòå, âèêîíàâøè âïðàâó
íà áðóñàõ áåçäîãàííî, â³äðàçó çðîçóì³â, ùî ïåðåì³ã,
íàâ³òü ùå íå ïî÷óâøè îö³íîê â³ä ñóää³â. Ïåðøîþ áó-
ëà äóìêà: «ß âèãðàâ!» Öå «çîëîòî» ñòàëî îñîáëèâèì
çäîáóòêîì äëÿ òðåíåðà ³ ñïîðòñìåíà ñåðåä âñ³õ íà-
ãîðîä, àäæå âèáîðþâàëîñÿ ó íàéñèëüí³øèõ ã³ìíàñ-
ò³â ñâ³òó. 

Ùîäî äðóãîãî ì³ñöÿ â îñîáèñòîìó áàãàòîáîðñòâ³
Âåðíÿºâ ïåðåêîíàíèé: ó íüîãî âñå ïîïåðåäó. 

– Â Ð³î ÿ çíàâ, ùî â³çüìó öþ ìåäàëü. À ùîäî âïðà-
âè íà áðóñàõ ÿ äóìàâ, ùî ïåðåìîæå ³íøèé. Òà êîëè
â³í íå çì³ã, ÿ çðîçóì³â: íàñòàâ íàø âèõ³ä, ïîòð³áíî
âèðèâàòè íàãîðîäó! – êàæå ñïîðòñìåí.

Íåçâàæàþ÷è íà øàëåíèé òåìï Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð,
ìîðàëüíó òà ô³çè÷íó ïåðåâòîìó, Îëåã Âåðíÿºâ â³äïî-

ПЕРЕМОГА В ІМ’Я
БАТЬКІВЩИНИ
ÕÕÕ² Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè â Ð³î-äå-Æàíåéðî
ïðèíåñëè Óêðà¿í³ 11 ìåäàëåé, ³ç ÿêèõ
òðè çäîáóò³ â îñòàíí³ äí³, òîìó ñòàëè
íàéá³ëüø ö³ííèìè äëÿ íàøî¿ çá³ðíî¿,
ÿêà ïîñ³ëà 31-å ì³ñöå ó ï³äñóìêîâîìó
ìåäàëüíîìó çàë³êó òà óâ³éøëà ó
ï’ÿò³ðêó íàéñèëüí³øèõ ó ã³ìíàñòèö³. ²
ñàìå àðì³éñüêèé ã³ìíàñò Îëåã Âåðíÿºâ
çäîáóâ äëÿ Óêðà¿íè ïåðøå «çîëîòî» 

В АРМІЇ – НАЙКРАЩІ!



64 ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | серпень 2016 року

В АРМІЇ – НАЙКРАЩІ! ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

÷èâàòè äîâãî íå çáèðàºòüñÿ. Àäæå ó íàéáëèæ÷èõ
éîãî ïëàíàõ âèáîðîòè «çîëîòî» â áàãàòîáîðñòâ³ ï³ä
÷àñ ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü, ÿê³ ðîçïî÷íóòüñÿ â æîâòí³
â Í³ìå÷÷èí³. Â³í çíàº, ùî ôîðìó âòðà÷àòè íå ìîæíà.

– Ó ìåíå ïðîãðàìà äóæå ñêëàäíà. ßêùî òèæäåíü
â³äïî÷èâàòèìó, òî ì³ñÿöü çíàäîáèòüñÿ, ùîá óâ³éòè â
ôîðìó. Òîìó ïîòð³áíî ïðàöþâàòè, – ñòâåðäæóº Îëåã.

Çà òå, ùî Îëåã Âåðíÿºâ ó ñâî¿ 22 ðîêè íåîäíîðà-
çîâî ñõîäèâ íà ï’ºäåñòàë ï³ä çâóêè óêðà¿íñüêîãî
ã³ìíó òà â³ä÷óâàâ ñìàê ïåðåìîãè, ñïîðòñìåí âäÿ÷-
íèé áàòüêàì. Ëèøå îñîáèñòèì ïðèêëàäîì âîíè
ïîêàçóâàëè ñèíîâ³, ùî éòè äî ìåòè òðåáà ÷åðåç ïå-
ðåïîíè òà í³êîëè íå çóïèíÿòèñÿ. 

– Ìè ç íèì çàâæäè ³ â ðàäîñò³, ³ â ïåðåìîç³. Âè íà-
â³òü íå óÿâëÿºòå, ÿê öå â³ä÷óâàòè, ùî òè áàòüêî ÷åì-
ï³îíà! Çâè÷àéíî, áóëè ìîìåíòè, êîëè ïîòð³áíî áóëî
ïîÿñíþâàòè, ùî ³ ÿê òðåáà ïðîéòè. Àëå í³êîëè íå òðå-
áà ïðèìóøóâàòè. ² âæå â 16 ðîê³â â³í çðîçóì³â, ùî
ñïîðò – öå éîãî ñòèõ³ÿ, – ïîä³ëèâñÿ áàòüêî ñïîðò-
ñìåíà Þð³é Âåðíÿºâ ôîðìóëîþ óñï³õó.

Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ó äèòÿ÷î-þíàöüê³é ñïîðòèâí³é
øêîë³ 2011 ðîêó íèí³øí³é ïðèçåð ë³òí³õ Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð ñòàâ ñïîðòñìåíîì-³íñòðóêòîðîì Öåí-
òðàëüíîãî ñïîðòèâíîãî êëóáó Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè.
Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè Óêðà¿íè Þð³é Ôåíîãåíîâ ðîç-
ïîâ³â, ùî Îëåã ìàº âèùó îñâ³òó, òîæ éîìó íåâäîâç³
çàïðîïîíóþòü çì³íèòè öèâ³ëüíó ïîñàäó íà îô³öåð-
ñüêó òà îòðèìàòè ïåðø³ ëåéòåíàíòñüê³ ç³ðî÷êè. Ç³
ñâîãî áîêó êåð³âíèêè, ÿê³ îï³êóþòüñÿ ñïîðòîì ó â³é-
ñüêó, îá³öÿþòü ó íàéáëèæ÷³é ïåðñïåêòèâ³ ïîêðàùè-
òè òðåíóâàëüíó áàçó, àäæå ñïîðòèâí³ ïåðåìîãè – öå
ïðåñòèæ êðà¿íè.

– Ìè ðàä³ºìî çà íàö³þ ³ óñï³õ àðì³éñüêèõ ñïîðò-
ñìåí³â. Ìè íå ðîçä³ëÿºìî ñëàâó íà îêðåì³ ãðóïè, àä-
æå âñ³ ðàçîì áîðåìîñÿ çà îë³ìï³éñüêå ì³ñöå ó ñâ³ò³.
² öÿ ïåðåìîãà – âîíà íàøà ñï³ëüíà, – êàæå Þð³é
Ôåíîãåíîâ. 

Ãàëèíà ÆÎËÒ²ÊÎÂÀ

Паралельні бруси Абсолютна першість

Каное)одиночки,
200 метрів

Каное)двійки, 1000 метрів

Пневматична
гвинтівка, 10 м

Командна шабля
Індивідуальна
шабля

Греко)римська
боротьба, до 85 кг

Індивідуальне
змагання

Стрибки 
у висоту

Індивідуальне
багатоборство

Загалом 11 медалей






